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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

সভাপতির অভিভাষণ* 

সভাযমহোদয়গণ-_সাহিত্য-পরিষদের এক দ্রিকে অতীত কাল, মপর দিকে বর্তমান ও 

ভবিষ্যৎ। অতীত কাল সীমাশৃন্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাবষ্যৎ অনন্য । বঙ্গ'দশের 
“অতীত কালের ভাবা ও সাহিতোর অনুপন্ধান করিতে অনেক সময়েই তমসাবৃত গহ্বরে 

প্রবেশ আবশ্যক ॥ সুতরাং অনুসন্ধিতৎম্থর পথ বিভীধিকাঁময়। অনেকেই পথ হারাইবার 

ভয়ে অন্ধকারে অগ্রসর হইতে পানেন না। প্রায় দুই হাজার বৎসরের সাহিত্যের উজ্।রও 

লজ নহে এবং ইহা সময় সাপেক্ষ । বৌদ্ধ রাজন্থগণের রাজত্বক্কালের সাহিভোর নিদর্শন 

প্রায়ই লুণ্ড হইয়াছে । উত্তরবঙ্গে বিশেষ অনুসন্ধানে কিছু কিছু পায় গ্রিয়াছে, মার কি 

পাওয্সা! যাইবে বল। যায় না। কৌদ্ধতন্ত্রের কতকট। নিদর্শন পাওগা গিগ্সাছে, নেপাল ও 

(িব্বতে আরও পাওয়ার সম্ভাবনা। এই একটী মামার বিশেষ মনুপদ্ধানের ক্ষেত্র, 

আমর! অচিরে এ ক্ষেত্রে কতটা কাজ করিতে পারিব এখন বলা যায় না। পৌরাণিক তগ্রের 
মতভের্দ ও ছিল, গ্রস্থও অনেক ছিল, কিন্তু বঙমানকালে পুর্ণাবয়ব গ্রন্থ বিরল ; বিশেষ অন্ু- 

দন্ধানেও অধিকাংশেরই পূর্ণগ্রন্থ এ পর্ধ্যস্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীরসিকমোহুন চট্ো- 

পাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি অনেক যত্বে আংশিক ভাবে কতকগুলি তন্তু 

গ্রকাশ করিতে সমর্থ হইজাছেন। কিন্তু পুরাননই হউক বা আধুনিকই হউক সহাণনর্বাণ 
তন্ত্র 9 সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই। দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীশরংকুমার রায় তন্বপরকাশে যত 

প্রকাশ করিতেছেন এবং নর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। তাহার সাধু উদ্দোষ্তা ফলবান্ 

হইলে বঙীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। 

পরম! শক্তির প্রভাব ও পুজ! সমন্ধীয্প অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল) রামায়ণ 2 মহা- 
ভারতের উপাখ্যান লইঝাও অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি বরাবরই 

প্রচলিত আছে । আবার অনেকগুলির পরিষৎ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু 

বাকীও অনেক । এমন কি কাশীদাসের মগাভারতেরই মামরা এখনও ভাল সংস্কার গ্রকাশ 

করিতে পারি নাই । বঙ্গীয় সাহিত্যের এই শাখারও বিস্তৃতি আমাদের লম্পু+ আঁমভতাঘীন 
পাস্পীিী শিতশ পপি 

* সাহিত্যপরিধদের ১৫শ খাঁত্িক অধিবেশনে সম্ভাগতি যুক্ত সারদ।চরপ মিত্র মহাশয় যে বন্ত 5 করেল, 

তাহার সারাংশ। 
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হয় না? অনেক আঁয়াঁস, অনেক অর্থব্যয় আবশ্তীক। দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীশরৎকুমার 

রায় হাতেও আমাদের পাহাধ্য করিতে গ্রস্তত ছিলেন, এখনও তাহার বত্ব আছে। 

কবিকম্ণ চণ্ডীর মুল গ্রন্থের উদ্ধার জন্ত তিনি অর্থব্যয় করিয়াছেন, মুলগ্রন্থ অমাদের হাতে 

অ!সিয়।ও বেহাত হইয়াছে। পুনরুদ্ধারের তেষ্ট1! হইতেছে, কিন্তু মূল গ্রন্থ এখন শঠের 

করতপস্থ। 

ধর্মের পূজা বৌদ্ধধর্মের আধুনিক আভাধ বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। ধর্মের মন্দির ও 
পৃল। বঙগদেশের অনেক গ্রামেই এখনও দেখিতে পাওয়া বায় ধর্মদেবত1 সম্বন্ধীয় গ্রস্থও 
অনেক আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কতকগুলি গ্রকাশিত হইয়াছে, অপরগুলি অন্ধ- 

কারাবৃত গুহায় নিহিত আছে। অধুন! “বন্দীপুরের শ্রামরায়” মামক ধর্মঠাকুরের পুজারি- 
দের নিকট এক থানি পুথি পাইর়াছি। অনবকাশবশতঃ তাহ! প্রকাশের কোন ব্যবস্থা! 

করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহাতে €সই শৃন্ত মত, ইহাও শুন্থপুরাণের আভাসে গঠিত। 

সর্নাণেক্গ; বেশী পুথি বৈষ্ণব ও টৈতন্ত সম্প্রদায়ের। বধটতঙগাঁয় অনৈকগুলি মুদ্রিত 

হইয়াছিল, জনেকগুলিই বটতলান্ন মলিন বেশেই রঙ্গ হইয়াছে । ইদানীং অনেকগুলি 

ঝ।লাল। ও সংস্কৃত গ্রন্থ মু্রিত হুইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক বাকী। অনেকই এখনও 

অপ্রকাশিত। সাহিত্য-পরিষৎ কতকগুলির উদ্ধার করিরাছে। লাঁজগোলার রাজা'- 

বাহারের বাধে এখনও এক খানি মুদ্রিত হইতেছে। ল্রীরুষ্চঠৈতন্যের সম্প্রদায়ের গ্রন্থ- 
সমুহ প্রকাশ করিতে অনেক সময় যাইবে। তাহাতে কাব্য ও দর্শন-রত্বও অনেক 

আছে। চণ্ডীদাসের পদাবল বৈষ্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ আদৃত। তাহার পদাবলী9 

কাব্যরস-পরিপূরিত, তাহাও প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে । চণ্ীদাসের অনেক নুন 

পদের আবিষ্কার হুইয়াছে। বিদ্যাপতির বৈষব, শাক্ত, শৈৰব এবং বিবিধ পদাবলী সমত্তই 

মুদ্রত হইয়াছে; কেবল সূচিপত্র মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে। 
স্কৃত ও পালী ভাষারও উপর সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আছে। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের সাহাযো অধুন! “মিলিনদ প্রশ্ন প্রকাশিত হুইয়াছে। অনেক অপ্রকাশিত তাল ভাল 

সংগ্কৃত ও পালিগ্রস্থের প্রকাশ আবশ্ক। কবিকর্ণপুরের চৈতণ্তচঞ্জোদয়লাটকও বিশুদ্ধ 

আকারে প্রকাশিত হয়নাই । বোম্বাই প্রদেশে অনেক শাস্ত্গ্ন্থ প্রকাশিত হুইতেছে।' 
সান্ত্রাজে বাণীবিলাস ছাপাথাঁন! বিজয়নগরের অপীম ভাগ্ারে হম্তক্ষেপ করিয়া অনেক ভাল 

ভাল কাব্য ও দর্শনগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের এখানে ততট। কাজ হইতেছে না। 

বঙ্গীয়-মাহত্য-পরিষদের বগভাষার ও বঙ্গীয় সাহিত্যের উপর বিশেষ লক্ষ, কিন্তু বঙ্গীদ 

সংস্কৃত বা পালী নাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-সীমার অস্ততু-ক্ত। 

সাহিত্য-পরিষর্দের অতী'তকালের সাহিত্য সম্বন্ধীয় কাজই গুরুতর; কিন্তু বর্তমান ও 
উুবিষ্যতে আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সেকালে কেবল কাব্য, নাটক» 

দীর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি ছিল» একালে সাহিত্যের দীম। বৃদ্ধি হইগাছে, বিজ্ঞানক্ষেত্র একালে; 
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জুবিত্তীর্ণ হইক়াছে। আরও বেশী বিস্তৃত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞষনে বিশেষ মনোযোগ দিজে 

আদর! পারিতেছি না) সময় কম, অর্থ কম। ভাষার উন্নতি, কাব্যাদিকস উন্নতির জন্য যতটা 
মনোধোগ আবশ্তাক ততটা ও ঘটি উঠিতেছে ন।। পাজিসের 40909007 ০৫11979897৩ 

যেরূপ কাজ করিয়া আসিতেছে, আমর! তাহার শতাংশও করিতে সময় পাই না। অথচ এ 

সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ নিতান্ত আবশ্তক। ব%1০1097 তাহার রাজত্বকালে 08961295 

0৫ 1,1691758019 সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়! ফরাসী ভাষার অসীম উপকার করেন? লেই 

সভার ছায়াক়্ সাহিতা-পরিষৎ গঠিত; কিন্তু আমর! রাজার সাহাধ্য পাই নাই। ধাহাতে' 

বঙ্গভাষার শুদ্ধি ও গ্রসার হয়, ধাহাতে লেখার প্রণালী উন্নত হয়, যাহাতে কুরুচির উচ্ছেদ 
ও স্থুরুচির সম্যক বিস্তার ছয়, যাহাতে লত্বর বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃত, গ্রিক, লাটিন, ইংরাজি, 

ফরাদী, জন্মাণ গ্রভৃতি সাহিত্যের ন্যায় উন্নত পদবী প্রাণ্ড হয, তজ্জন্ত আমাদের খুব 

চেষ্টা ও উন্ভোগ আবশ্তক। ছাই পাশ পুস্তকের আদর ন! হত, প্রকৃত রসাত্মক কাব্যের 
আদর হয়, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচন| ক্রমশ বর্ধিত হন্গ ইহার অন্ত আমাদের 

দমধিক যত্ধ প্রদর্শন কর! উচিত। ইহাই পরিষদের মুখ্য উদ্দেত্ত । বঙ্গদেশেন্স এসিয়াটিক 

সোসাইটির ছায়া! অবলম্বন করিয়া কেবল পুরাতনের উদ্ধার করার চেষ্টা পরিষদের মুখ্য 
উদ্দেশ্ত নহে। আনেক সময়ে পরিষদ্কে রুক্ষ হইতে হুইবে, অনেক সসন্প বিরাগভাঁজন 
হইতে হইবে। লতাং ক্ররাৎ প্রিক্ং ক্রয়াৎ ন ক্রয়াৎ সত্যং অগ্রিযম্, এ কথা সাহিত্যের 

বিচারকার্য্য প্রয়োজ্য নছে। গ্থুরুচি ও কুরুচির ভেদ করিতেই হইবে এবং ভেদ দেখাইয়!: 
প্রকাশ্য আদর বা অনাদর করিতে হুইবে। মহিমা ও সৌন্দধে্যর আদর অপরিহার্ধয।' 
বঙ্গীয় সমাজের সাহিভাবিধয়ক রুচির সম্মার্জন! করার জন্ত আমাদের ব্যক্তিগত প্রীতি বা 

অগ্রীতির উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে ন1। ত্যাজ্য সাহিত্যগ্রঙ্থ বর্জন করিতেই হইবে । এই 
গুরুতর কিন্ত ভবিষ্যতে শুভ ফলপ্রদদ অনুষ্ঠানে আমরা অচিরে বিশেষ মনোযোগী হইব। 

যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কি সমগ্র ভূমগ্ডলে বঙ্গীয় সাহিতোর আদর হয়ঃ 
যাহাতে বঙ্গতাঁধার লালিত্য ও গৌরব গদ্বিখ্যাত হয়, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! আমরা 
পরিষদের কাধ্যের পরিচালন! করিতেছি । বঙ্গের জ্যোতির্ময় কাব্যরচয়িতাক্স অভাব নাই ।, 

কিন্তু খুষ্ঠীয় উনবিংশ শতাঁবীর শেষ ভাঁগেই মধুন্ুদন, হেমচক্র, নবীনচন্দ্র,বহ্নিমচন্ত্র, রবীঞ্্রনাথ 
গ্রীভৃতি কবিগণ ষে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাও এখনও ভারতব্াপী হয় লাই। 

বাইরণ, ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে যেরূপ আদর আছে, আামাদের, 

অদ্বিতীয় কবিদিগের সেরূপ আদর নাই। কি উপায়ে এই সকল মহাত্মাদিগের শ্রস্থ 

নমগ্র ভারতবধের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিবে তাহ! চিস্তার বিষ । দেখা যাউক আর এক, 

বৎসর কি কর! যাইতে পারিবে। 
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ৃ  আগ্চের গম্ভীর! * 
উপক্রমণিকা 

মালদছের গম্ভীর! উৎসবের ইতিহান কি? রতিহাসিক সত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্ি 
মাত্রেরই জ্ঞাত হইবার ইচ্ছ! স্বতঃই মন মধ্যে উদয় হইতে পারে। গম্ভীর! যে শিবোৎসব 
কাহার অন্মার সন্দেহ নাই। মালদহের এই শিবোৎসব আধুনিক নহে অথব1 ইহ! অনার্য 
পেবিত (কৌ, পলীহা, নাগর, ধানুক, টাই) উৎসব-নহে। মালদহ নেল। গঠিত হইবার 
বহু পুর্নে গম্ভীরা গৌড় জনগণের মহোত্লব ছিল) গৌড়: প্রকৃত প্রকারে বিখ্যাত হইবার 
পুর্বে এই শিবোৎ্সব পৌগু,বর্ধন-দেশবলিগণেরও প্রধান উৎদধরূপে বিস্তমান ছিপ, 
এ কথ! অস্বীকার করিবার হেতু নাই, অধিকন্ত ইহার গ্রমাণন্থরূপ শত শত গ্রতিহাসিক 
গ্রাচীন সত্য বিগ্তমান রহিয়াছে। | 

বঙ্গের ইতিহাল প্রণয়ন করিতে হইলে, বঙ্গের ইতিহাসের মূল কেন্্রস্বরূপ গোঁড় ব! 
পৌু,বন্ধনের ইত্তির্ত তাগ করিলে হন্জপর্ভীদের ইতিহালই প্রণীত হইতে পারে না, সজ্ধপ 
বঙ্গের প্রাচীন ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে এই গম্ভীর! পরিত্যাগ করিলে 
বঙেন পশ্মেতিহাস প্রণয়নই হইতে পারে ন।। গম্ভীর! উৎসবের সহিত পরম্পর! সম্বন্ধে 

বঙ্গের ধর্মেতিহান সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিক়াছে। প্রতিহাপিক ব্যক্তি মাত্রেই এই সত্য- 
বাকা শ্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আঙ্জার এই বাঁক কিদৃশ সত্যমূলক তাহা গন্ভীরার 
উতিহালেই পরিচন্গ প্রধান করিব। গম্ভীর! নগন্ত নহে, ইহার মূলে প্রতিহাসিক সত 
[ক্দৃশ বন্দর ভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ গ্রকাশ প্রাপ্ত হইবে। প্ররুত প্রস্তাবে 
ইহা গন্তীরার ইতিহাপ হইলেও ইছ! বঙ্গের প্রাচীন ধন্মেতিহাস বলিতে পারা যায়। গম্ভীরার 
ঈতিহাম প্রণয়ন করিতে হহলে, বাধা হুইয়! গৌড় ইতিহাসের নংক্ষি সমালোচনা করিতেই 
হইবে, নচেৎ গম্তীরার পুরাতত্ব বাক্ত করিবার সম্ভাবন! নাই । ধারাবাহিকক্রমে সৌর, পৈন, 
বৌদ্ধ এবং শৈবেতিহাসের অভ্দয়, বিকাশ গু পতনের ক্রম দেখাইতে হইবে, নচেৎ সাল- 
দের গম্তীরার ইতিহাঁল অসম্পূর্ণ থাকিয়াই যাইবে । একখ! সকলেই শ্বীকার করিবেন যে 
গক প্রকাও ধন্পন্প্রদায় ও ধর্মভাবের প্রকাশ €ুইয়! ক্রমে ক্রমে সেই প্রাচীন ধশ্বের ক্রোড়ে 
লালিত পালিত হুইয়! নুতন ধর্দ-শিশুর আবির্ভাব হ্ইক়! আদিতেছে। এই প্রকারে 
স্মামাদ্দূস জারতেই বিবিধ ধর্মের অভদয় ও পত্তন হইয়াছে। বৎ্কাঁলে নৃতন ধর্ম-ভাঁব 
লচযা ক ধন্মীসন্প্রণায়ের অভুদয় হয়, তৎকালে সেই নবধর্ম ও সেই নবধর্মাচারি-সম্প্রদান্ 

(উফ সিটি রিড ডিভিডি টিভি ডিিজিভিিতরি টিভি টিভি * প্রবন্ধ -লেখক এই প্রবন্ধ লিখিয়। মালদহ-জাতীর়-শিক্ষালমিতি হইতে পুরক্কার পাইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষা 
সমিতিই এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায প্রকাঁশার্থ পাঠাইয়াছেন। সা-প-প-সম্পাদক। 
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হে পূর্বব ধর্মের বছ ভাব আচার, ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদ্ধভির আচরণ শ্বতঃই গ্রহণ করিয়া 

খ/কেন, ইহ! মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্মই বলিতে হইবে, তাহার আদে সংশয় নাই। 

জগতে এমন কোন ধর্মই নাই, যাহার মৃল পূর্ববর্তা অন্ত একটা ধর্শবৃক্ষের শাখাবলক্ষী নহে । 

উক্ত প্রকারে মূল ধর্্ম-বৃক্ষের বহু শাখ! গ্রশাখ। পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হুইয়া পড়িয়াছে। 
মহাত্স। মক্ষমূলর প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাতা পণ্ডিত, বিশেষ গবেষণ। দ্বার! স্থির 

করিয়াছেন, বে প্রাচীন ভারতীয় 'খগবেদই' আদি মানব ধর্মশান্্র। খগবেদই ধর্ম-বৃক্ষের 

মূলন্বরূপ শ্বীকার করিলে ভ্রম হইবে না। 

উইলিয়ম্ জোন্স, কোলক্রক, বার্ণ ফ, লাসেন এবং মক্ষমূলর প্রভৃতি পিতগণ ভারত ও 
পারম্তদেশের প্রধান প্রধান পু'থির অনুবাদ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিতের! আরও 

অধিক বিশ্মিত হইয়াছেন। কেন ন| তুলনাসি্ধ শবতত্ব এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার 

অনুশীলন দ্বারা স্থির সিদ্ধাস্ত হইয়াছে যে ভারতীয় আধ্যগণ, পারসিক জাতি, গ্রীকজাতি, 

লাটিনজাতি, স্কাঙিনেভীয় জাতি, সেলট জাতি--ইহার! সকলেই একই কাণ্ডের বিভিন্ন 

শখ! । পিকৃটেট (1996)তহার “ইন্দ. যুরোপীয় জাতির উৎপত্তিগগ্রন্থে ইহার প্রমাণ করিয়া- 
ছেন। যে সময়ে মৃস! (719368 ) মিসর হইতে বহির্গত হয়েন (50408) সেই সময়ে 

ভারতের যে সভ্যত! ছিল তাহার তুলন! নাই প্্ীহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে! 
ভারতে যে নব অনংখ্য পুঁথি আছে, সেই লকল পু'থির দ্বার! ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, দর্শন 
ও ধর্মের প্রধান গ্রধান তন্বগুলি, ভারতের বড় বড় চিন্ত।শীল ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রথম 

আলোচিত হুইয়াছিল। ইহা! দিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পিথাগোরাস্, প্লেটো! প্রভৃতি গ্রীসের 

বড় বড় দার্শনিকেরা, ভারতের ও সকল মূল-উৎস হইতেই তাহাদের চিস্তা-ঘট পুর্ণ করিয়- 
ছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের আবরণ এখন উদ্ঘাটিত হইয়াছে; এখান হইতেই আমরা আলোক 

প্রাপ্ত হইয়াছি। কি ইতিহাস, কি কাব্য কি ধর্মতত্ব কি দার্শনিকতত্য সকল বিষয়েই 

প্রচাথণ্ড পাশ্চাত্যথণ্ডের পূর্বববন্তী ।” 
ভারতের জ্ঞান-ধর্ণা-কুস্থম কিদৃশভাবে দূর দেশাস্তরে আপন সৌরভ বিস্তার করিয়া- 

ছিল, তাহার সামান্ত উদাহরণ দ্বারাই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে 

লাবুলে ও লিএব. রেখ নামে ছুইটী ফরাদী ও জর্দান পণ্ডিতের অন্ুসন্ধানক্রষে' একটা 

বড় অপূর্ব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হুইয়। পড়িয়াছে। রোমন কেথলিক নামক খু্ীর সম্প্রদায়ীরা 

একটা সাধুজনকে দ্বসম্প্রদদায়ী সিদ্ধপুরুষ ( নরদেবতা ) জ্ঞানপূর্ববক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি! 
আমিতেছেন। অবশেষে নিরূপিত হুইল, তিনি বৌদ্ধদিগের বোধিসত্ব অর্থাৎ স্বর়ং বুদ্ধদেব 
বই আর কেহুই নয়। এই খুষ্টানের! তাহাকে শ্বসম্প্রদারী শ্বর্গভোগী সিদ্ধগণের মধ্যে পরি- 

গণিত করিয়া লইফ়াছেন। এই নশ্প্রদায়ের মতে, এ সিদ্ধপুরুষের নাম জোদফট,। প্রখুদে 
ফরানী লাবুলে পরে জর্খন্ পিএবরেখট তদনন্তর ইংলগুবানী বীল নি নিজ তাঁষাক্ন এ 
বিষয়টা গ্রতিপার্দন করেন। মক্ষমূলর ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়। এাচার 



পাহিত্-পরিষৎ-প্িক! সা 
করিপ্নাছেন। এই কোৌত্কাবহ বিষক্ষটী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উদ্দেশে, এ 

স্থলে ইহার তাৎপণা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইতেছে। দমস্ক্ নিবাসী জোঅরস নামে গ্রীক 

গ্রস্থকার'বালগম ও শোঅসফ. নামক ছুই ব্যক্তির বিশ্বনক একথানি উপাখ্যান-গ্রন্থ প্রণ্ল 

করেন। সে উপাখ্যানটী বুদ্ধচরিতের অনুরূপ। | 

বুদ্ধ একটা রাবরপুত্র। তিনি ভূমিষ্ট হইলে পর, অপ্সিত নামে এক জ্যোতির্বিদ গণনা 

করিয়া বলেন, রাজপুরর মহামহিমান্বিত হুইবেন। হয়, ভূমণ্ডলের চক্রবর্তী রাজা, নয় 
সন্ভাস-ধর্ম অবলম্বন পূর্বক লোক-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হইবেন। রাজ! শ্রবণ করিয়া উদ্ধিপ্র হইলেন 
এবং রাজকুমারের কিছু বয়োবুদ্ধি হইলে, তাহার সন্নযাসগ্রহণ নিবারণ উদ্দেশে, নানাবিধ 

সুখ-সম্ভোগ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটী প্রাসাদ মধ্যে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 

কিছুদিন পরে রাঞ্কুমার বহির্মমনের অনুমতি পান এবং বারস্বার রখারোহণে এক দিন 

একটী পীড়িত, অপর এক দিন একটা জরাগ্রস্ত এবং তৃতীয় দিন শোকার্ত বন্ধুবান্ধব 

পরিবেষ্টিত একটা মৃত ব্াক্তিকে দর্শন করেন ও ততন্বারা সংসারে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর 

প্রাদুর্ভাব এবং পশ্চাৎ ভিক্ষুগণের শান্ত ও শ্বচ্ছন্দভাব অবলোকন করিয়া ভিক্ষুমার্গাশ্রম আব- 

লঙ্বনে অনুরক্ত হন । 
জোসফটের বৃত্তান্তও অবিকল এইরদুরটি বৃদ্ধের নায় তিনিও রাজপুত্। তাহার 

জন্মগ্রহণ হইলে, একটা জ্যোতির্বিদ্ গণন| ফরিয়। বলেন জোঁসফট, মহুত্তর মছিম! লাভ 

করিবেন। সে মছিম! নিক্গ রাজো নহে, তাহ উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত 

হটবে। বস্ততঃ তিনি খুত্ীদ সম্প্রদায়ের অভিনব নিগৃহীত ধর্ম অবলম্বন করিবেন। 
এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়ালম্বন কর। হয়। তাহাকে সকল প্রকার 

ন্ুখদসামগ্রী পরিপুর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ. 

শোক জর! মৃত্যুর বিষ কিছুমাত্র অবগত ছইতে না পারেন তদর্থে যখোচিত বত্ব করা হইল। 
কিছুকাল পরে, তাহার পিত! তাহাকে গৃহবহিভূতি হইতে আদেশ দেন। ঠিনি রথারোহণ 

পূর্বক একদ্িবপ একটি অন্ধ ও অপর দিব একটি থঞ্জকে দর্শন করেন। অপর এক দিব 
ধন্নপে বহির্গত হইয়! একটা ভররাঁজীর্ণ যুদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান, তাহার অঙ্গ গলিত, 
কেশ পলিত, দস্ত স্থিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত ধর্শনপুর্বক বিষণমনে 
গৃঁহে প্রত্যাগমন করির়! মৃত্যুর বিষয় চিস্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটা সন্ন্যামী তাহার 
সমীপে উপস্থিত হইয়। ঈশু প্রচারিত উচ্চভম সুখ-সম্পত্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন। 

এই সমস্ত ব্যত্িরেকেও, অনুসন্ধান করিয়। দেখিলে, বুদ্ধ ও জোম্ফটের অন্ত অন্ত 

বিষয়ের ও হুন্দর সারৃশ্ত দৃষ্ট হইয়! থাকে | উভয়েই পরিশেষে মিজ নি পিতাকে শ্বধর্শে 
প্রবর্তিত করেন এবং উভয়েই সৃত্যুর পূর্বে বুদ্ধ বা সেন্ট বলিয়! পরিগণিত হন। 

উল্লিখিত গ্রীক গ্রস্থকার জোঅন্নন আরবসমটু অল-মন-সুরের একটি গ্রাধান অমাত্য 
ছিদেন, আর নুনাধিক ৭২৬ খানে লিও ইস্রিফদ্ নামক রুম (03101100019 ) 



পন ১৩১৬ ] আগের গর্জার ণ্ 

সম্রাটের শ্বিরগ্রতিজ্ঞ গ্রতিপক্ষ বলিয়! বিখ্যাত হন। 'পলিতবিস্তর+ নামক গ্রন্থ জোঅননসের 

গ্রন্থ অপেক্ষা বিস্তর প্রাচীন। অঙএব তিনিই বে তারতবর্ষীয় বুদ্ধঠরিতের অনুকরণ বা 

অনুবাদ করিয়! উক্ত উপাখ্যান রচনা করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার 

করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হুইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ 

করিয়াছি। বুদ্ধ ও €জাসফট, যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও নংস্কত উভয় 
গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি সারৃন্ত বিশেষণে বিশেধিত কর! হইয়াছে। 

মস সৌদি সেবিয়ন্ ধর্ম (কেলভিন্! প্রভৃতি পূর্বদেশ চক্র, হুর্যা। নক্ষত্র, জ্যোতি 

উপালনা ধর্ম, পশ্চাৎ মিশর ও গ্রীসে এই ধর্ম প্রচলিত হয় ), গ্রবর্তকের নাম দক্ষ এবং 

কিতাব ফিছরিস্ত নামক আরবীয় গ্রন্থের রচিত! বৌদ্ধধর্ম গ্রবর্তকের নাম যুঅসফ, বলিয়! 

উল্লেখ করিয়াছেন। রিণো! নামক সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্তিষ্ত গ্রদর্শন করিয়াছেন, এ হুইটি 

'নাম পানী বুদ্দংফ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ব শব্দেরই অপত্রংশ। এ ফরাসী পণ্ডিতের এই 
স্থকৌশলসম্পন্ন অভিপ্রাক়্ই উপস্থিত বিষ অর্থাৎ জোনফটু বা বোধিসত্ব দেবের অডেদ 
গ্রাতিপাদনেরই মূল সুস্র। 

রোঁমন কেথলিক সম্প্রদারীর! এ জোসফটুকে অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বোধিসত্ব (বুদ্ধ) 
দেবকে আপনাদের একটি সেণ্ট বলিয়। পরিগণিত করিয়! লন। তাহার এই উপাখ্যান 

এক সময়ে ইযুরোপ, আসিয়! এবং আফ্রিকার ও মধো মহামমাদরে পরিগৃঙীত হয়। হহ! 

আরবী, আর্শানী, হিত্র, ইথিয়োপিক লাটিন, ফরাসী, ইটালীর জর্দন) ইংরেজী, পোনিশ, 

পোলিশ, ও আইস্লস্ডিক ভাষা এবং ফিলিপাইন লামক দ্বীপসমূহের প্রাচীন ভাষায় অন- 

বাদিত হয়। আঅন্তএব অবনিমগুলে বুদ্ধের মছিম! যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ অবাক্তভাবে 
গরিব্যাপ্ত হইয়। যায়। 

উপরোক্ত উপাখানাংশ হইতে অবগন্ত হওয়! ঝাইতেছে যে একদেশোৎপন্ন উচ্চার্গের 

ধর্মজ্ঞানবিবঙ্গাত্বক বাপার বিভিন্ন দেশে নীত হুইয়! তদ্দেশস্থিত ধন্মভাবের পুষ্টি লাধিত 
করিয়! থাকে । শৈবোৎসবও এই প্রকারে তৃষগডুলের সমুদ্বায় অংশে পরিব্যাণ্ড হুইয়। 
পড়িয়াছিল। গ্রাচীনকালে দেশদেশাস্তরে ধর্মমবিজ্ঞানাদি যে এই গ্রকারে পরিব্যাপ্ড হইয়া 

পড়িয়াছে তাহার কতিপয় উজ্জ দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ লিখিত হইল। , রর 
বহু গ্রাচীনকালে আমাদের ভারভবর্ষে, আরব, পারস্ত, মিশর, গ্রীন, রোম, ইতালি 

প্রভৃতি দেশবামিগণ বিবিধ কারণে আসিতেন, তাহারাই ভারতে জ্ঞানার্জন করিয়। 
এবং পুথির অনুবাদ করিয়! লইয়! গিয়া নিকষ নিজ দেশভাষায় গ্রচার করিয়া আপনা- 

দের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়। দাবি করিনা! গিগ্লাছেন। ভারত হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 

ধ্দভাব লইয়! বান নাই, এমন একটি মহাদেশ নাই বলিয়াও আমর! গর্ব করিবার 

অধিকারী । হুয়ত ভবিষ্যতে এমন দ্বিন আসিবে যেদিন শ্রুকষ্-গ্রচারিত ধর্দের ভাৰাংশ 

লইয়। খৃষটপর্ষের উপ হইয়াছে প্রমিত হইবে। 



৮ সাহিত্য -পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা! 

"উধুন অল্মব। ফিতল্ কাতুল্ মতব1” নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারত- 
বর্ষীঃ পপ্ডিতের। আরবের মস্তর্গত বোগাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও টৈদ্যক 

শাগ্লাদি-শিক্ষ। দিতেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মন্ক, কাহারও নাম কম্ক, কাহারও নাস 

বাখর ইত্যাদি লিখিত আছে। মঙ্ক মাণিক্য এবং বাখর ভাস্কর (ভাস্করাচার্ধ্য) বলিয়া অনুমিত 

হইয়াছেন। তুরুক্ষরাজ্যেশ্বর হরূণ অল্ রসীদের উৎকট গীড়! হয়। কোন রূপেই তাহার 
গ্রতীকার ন| হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্র মস্ককে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তীয় 

চিকিৎসার গুণে সেরোগ হইতে মুক্ত হন। .তত্তিন্ন এ আরবী পুশুকে দাহব, জবর, 
রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ জঙ্গল, জারি, জত্বদর, ষাসাফ, সনজহল এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও 

চিকিৎপাশান্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীর পঞ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ইহাদের গ্রণীত অনেক 

গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হুয়। উহাতে আরবদেশে নীত সিরক, সসর্দ ও 

ষেদান নামক তিনখানি ভারতবর্ষীয় বৈদাক গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত 

ও নিদান বই আর কিছুই নয়। র 

বীজগণিতবিদ্ত। গ্রথমে ভারতবর্ষেই প্রবর্তিত হয়। ডিয়োফেণ্টস্ নামে একজন গ্রীক 
গণিতবেত্ত। গ্রীদ দেশে এ বিদ্ত। প্রথম প্রচার করেন; তিনি নিজ পুস্তকে ভারতবর্ধীয় 

বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধত করিয়াছেন। 
আলবীক্ুনী নামক আরবীয় পণ্ডিত ৯৭০ খ্ৃষ্টাকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৯৮ খৃষ্টান 

গ্রাণত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্্ের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আিয। 

উপস্থিত হুন। তিনি সাংখা ও যোগশান্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় 

অনুবাদ করেন। 

সংস্কত পঞ্চতন্ত্র গ্রীক লাটিন, আরবী,পারপিক প্রভৃতি বহু তাঁষায় অন্ুবাদিত হইয়াছে। 
আরব্য উপন্তাসের অনেক গল ভারতবর্ধীযর পুঁথি হইতে অর্থাৎ কথাসরিৎসাগর 
গ্রভৃতি পুঁথি হইতে গৃহীত দেখিতে পাই। 

ইহাতে সহজেই অনুমান হইতে পারে যে এই প্রকারে দেশদেশাস্তরের ধর্মতভাব ও 
জ্ঞান দেশদেশাস্তরে আদান প্রদান জ্ঞাতসারে ব1 অজ্ঞাতসারে হইয়াছে তাহ! সুনিশ্চয়। 

কাছাছ্োল হান্থির নামক পুস্তকে দেখিতে পাই, ইফসিছ সযত্তান হিন্দুস্থান ভারত ছুইতে 

তিনটি বেত (মুর্তি) লইয়! গিয়া আরবদেশে মুর্তিপৃার প্রচলন করিয়াছিল। তথায় 
প্রাচীনকালে শিবোৎসবের স্থান তাহার পুজা! ও নৃত্যগীতাদি সহকারে শোভাযাঞ্রা সাধিত 

হইত। ইহ! হদ্পর্ব বলির লিখিত আছে। সরতান দোঅর (নরক) হইতে চড়ক 

গাছ লই গিয়াছিল। যাহাই হউক ভারত হইতে মুর্ডিপূজা ও--উৎসবাদি তথায় নীত 
হুইয়াছিল। শৈব প্রভাব পর্বে দেখিতে পাইবেন, মিশরের শিব ভারত হইতে এপিস 

নামক বৃষও লইয়া গরিয়াছিলেন। মিশর, গ্রীন রোম ও ভারতে ধর্মোৎসবের আদান 
গ্রাদান হইয়াছিল তাহ জুনিশ্চয়। 



সস ১৬১৬] আছর গম্ভীর! ৯ 

ভারতের বৌদ্ধধর্ম চীন, জাপান, নিংহলে প্রস্থৃতি নানাদেশে প্রচারিত হয়। ট'নদেশীঙ 

বহুসংখ্যক তীর্ঘযাত্রা ভারতে আসিয়৷ ধর্মপুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। আমেরিক! 

খণ্ডের অস্তঃপাতী পিরুবিয়। দেশে প্রচলিত “রামসিতোয়!, নামক মহে'ৎসব ও এ দেশীয়,নৃপন্তি” 

গণের স্থ্যবংশ হইতে উৎপত্তি প্রবাদ 3 প্র থণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতী ভাষায় ঈখরের 
নাম 'সিবু, আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়! দেশীয়দের একটী উপান্ত দেবতাঁর নাম 'সেব।” বা 
“সেবাজিরস্*, এ দেবোপাসকর্দের দীক্ষাকালে স্বর্ণঘটিত ব্যাপারবিশেষের অনুষ্ঠান গ্রথা, মিশর 

দেশীয়দের একটা দেবতার নাম "পেব+ বা সেবরা বা দোবক এই সমস্ত কথা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে 
লিখিয়৷ রাখ! অসম্গত নয়। ূ 

ভারত-ভূমি ভূমগ্ুলে কেধল জ্ঞান-ধর্ম ও লারোগ্য বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, 
বিদেশীয়দিগকে দোষশুন্ত আমোদ. প্রমোর্দের উপায়ও শিক্ষ! দরিয়াছেন। তারীখুল হোক্ম) 

এামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আরবীয়েরা এখান হইতে সঙগীতশান্্রবিশেষ সংগ্রহ করিয়৷ স্বদেশে 

প্রচার করেন। ইহার লহিত কি আমাদের দেশের বৃত্যগীতাদি উৎসবামোদের অন্ুষ্ঠাৰ 

'আরবাদি দেশে নীত হয় নাই ? ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি ! 

প্রাচীনকালে ভারতেও বৈদেশিক জ্ঞান আনীত হইয়াছিল, তাহাও দেখিতে পাইৰ 

স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্িদি গণ্থ যবনদিগকে জ্যোভিষশান্ত্রে পারদর্শী বলিয়া বর্ণনা] করিয়াছেন । 
একদিকে গর্গমুনি যেমন যবনদদের যথেষ্ট গ্রশংসা করিয়াছেন, অপরদিকে নেইরূপ পুরাধ 

বিশেষে ( বিষুপুরাণ ) গর্পের সহিত যবন জাতায় নৃপতিবিশেষের সমধিক ঘনিষ্ঠতাঁর বিষয় 

বণিত রহিয়ছে। 

যাহার। ভূমগুলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, তাহার অক্লেশেই ধুবিতে পারবেন, 

শীকেরাই এইরূপ জ্যোতিষজ্ঞ ষণনজাতি হওয়া সর্দতোভাবে সম্ভব । সংস্কৃত শানে এ 

বিষয়ের ভূরি ভূপি প্রমাণ প্রাপ্ু হওয়া যায়। 

বরাহমিছিরকৃত বুহৎসংহিতাদি গ্রন্থে “'পুলিশসিদ্ধাস্ত' রোমকসিন্ধান্ত ও মনি নান 

্রস্থ ও গ্রস্থকারের নাম লিখিত আছে। পপুলিশ' সংস্কৃত শখ নয়। একটি গ্রাক জ্যোতবিবদের 
নাম মনীথো ছিল। পৃর্বোক্ত মনিখ সেই মনীথে। বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দিন গণনা 

রস্ত প্রসঙ্গে যবনপুর নামে একটি নগরের নাম লিখিত আছে। কেহ কেহ উক্ত যবন্ুপুরকে 
আলেকজেগডি.য়৷ বলিয়৷ বিবেচন! করিয়াদ্ছন। সমধিক প্রাচীন সংস্কতগ্রস্থে রাঁশিচক্রের কিছু 
মার প্রসঙ্গ নাই, সম্ভবতঃ গ্রীকদ্গের নিকট এই বিষয়ের শিক্ষা হইয়াছিল। বর!হমিহির 

রুত “হোরাশান্ত্র' গ্রন্থের নামের অদ্ধাংশ গ্রীক শব্খ। ইত্যাদি প্রকারে আমাদের ভারতের সহিত 

গ্রাকগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা! দৃষ্ট হয়। বাহলীক-রাজ্য সংস্থাপনের পূর্বেও গ্রীক্দিগের ভারত- 
বর্ষে গমনাগমন ছিল। গ্রীক রাঙ্জার৷ চন্দ্রগুপ্তের সভায় বারংবার দূত প্ররণ করেন। শক 

বৃপতি সিলিউকস খৃষ্টান প্রবর্তনের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব পাটলিপুজ্বের লভায় মিগৈ- 

স্থিনিজকে প্রেরণ করেন। স্িলিউকস চান্দ্র গগুকে নিজ কন্া সম্প্রদান করেন। এ কতা 
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সহচরী বা পরিচারিক! স্বরূপ অপরাপর গ্রীক-স্ত্রীলোক মগধরাঁজ্যের রারধানী পাটলিপুতরে 

অ।গমন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁরতবর্ষের কোন কোন থোদিত লিপিতে যবনীগ্গণকে অর্থাৎ 

গ্রীক-ষুবতীপ্দিগকে উপটৌকন স্বরূপ প্রদান করিবার বিষয় বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষীয় 

সৈন্তগণ মধ্যে গ্রীকসৈন্ত সন্নিবেশ দেখা যায়। আরও'দেখিতে পাই, দরায়ুষ নামে স্ুগ্রসিদ্ধ 

পারসীক নরপতি খুঃ পৃঃ ৫২১ হইতে ৪৮৫ বৎসর পর্যন্ত রাঁজত্ব করেন । তাহার দেনাদ্দল 

সধ্ে ভারতব্বাঁয় সৈ্ত সন্নিবেশিত ছিল। ইহা শ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি দুরদেশস্থিত 

রাজন্গণের সহিত ও তত্রস্থ দেশবাসিগণের সহিত আমাদের ভারতবাসীর কীদৃশ কুটুঘিতা, 
আত্মীয়ত। ও ঘনিষ্ঠতা বর্তমান ছিল। ইত্যাদি কারণে আমাদের বিবিধ বিষয়ের অনুকরণ 

যেরূপ তাহার! গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরাও তদ্রুপ তাহার্দের বিবিধ বিষয়ের অনুকরণ বা গ্রহণ! 

করিয়াছিলাম, তাহা সুনিশ্চয় ৷ এই সুত্রে ধর্ম ও উৎসবার্দির যে একটা আদান-প্রদান হইয়াছিল, 

তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ গ্রাপু হওয়। গিয়াছে, যথাস্থানে তাহা অবগত হইবেন। গ্রীকদেশীর 

জনপদের মানবগণ হইতে তৎ তৎ দেশের ধর্ম ও উতৎসবাদ্দির গ্র্গারও যে আমাদের প্রাচীন 

ভারতে বিশেষ পাটলীপুত্র নগরাদিতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন 

ফারণ দেখি না । সিলিউকস্ কন্তার € মৌধ্যরীজমহিষী ) সহিত গ্রীকমহিল! ও গ্রীকগণ এদেশে 
আগমন করিয়।ছিলেন, তাহারা এঁ দেশে অবস্থান কাঁলে শ্বদেশীয় উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া” 
ছিলেন। পাটলীপুত্রের জনগণ গঝীকদেশে গমন করিয়! পাটলীপুত্রা্দি জনপদের কথা, উৎসব ও 

দেনপুজার্দির কথা যে তথায় গল্পচ্ছলে বলেন নাই বা উৎসবাঁদির অনুষ্ঠান করেন লাই, তাহা কি 
প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? পুনশ্চ গীকগণ বহুদিবস পাটলীপুত্রে বাস করিয়া খন নিজ দেশে 

প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, ততকালে ভারতের কথা, পাটলীপুত্রের কথা, দেবতা ও 

দেবোতসবারদির কথা যে তথায় ব্যক্ত করেন নাই, তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পারি । 

আমরা ইতিহাঁদে দেখিতে পাই, গীকগণ প্গন্ভীর1” উত্সবের স্তায় উতৎসবামোদে লিগু 

ছিলেন৷ সেই উৎসবকে গ্রীকগণ “কেলিকোরিয়া” বলিতেন | 'বেকস্' দেবের পুজা এ উৎসবের 
গ্রধান' অঙ্গ ছিল। এঁ সময়ে এক ব্যক্তি একটি সুদীর্ঘ কা্ঠদও ধারণপূর্র্বক সর্ব্বাঙ্গে মসীলেপন 
করিয়! নৃত্য করিতেন। [পরে শৈবপ্রভাব দেখুন] বেকস্ আমাদের শিবস্থানীয়। মিশরের সহিতও 
তারতের ঘনিষ্ঠতা বিলক্ষণ বর্তমান ছিল। মিশরের শিবঠাকুরের নাম আঁসীরিস,তাহার বাঁহন বৃষ, 
তাহাও ভারত হুইতে প্রেরিত হইয়াছিল । আসীরিস্ দেবের শিরোভ্ষণ সর্প। তীহারও 
উত্তৰ হইত। তাহা আমাদের কথায় বলিতে হইলে বলিব প্গ্রীসের গভভীরা* “মিসরের 
গাম্ভীর1” । দেখিতে পাই, অর্থরব, মিশর, গ্রীন প্রভৃতি স্থানে ভারতের বিশেষ 
পমাদর ও পরিচয় ছিল। ভারতের ওষধ উজ দেশাদিতে খুষ্টজস্মের ৩৬৯ বৎসর পূর্বেও 
প্রচলিত ছিল। 

হিপক্রেটিন নামক স্থপ্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎস খুষ্ট পুর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাহছ্ত 
₹্ল। তাহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, শোঁভাঞ্জন. এলাচী. দারুচিনি. জটামাঁংদী. (লাবান. বিরন্ঞা 
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হি চিরতা এই সকল ভ্ব্যু রৌগবিশেষে ষধস্বয়ূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।_ আঁরব.ও মিশরে 

তজপ দুষ্ট হয়। | 
রোমান কেথলিকদের জোসফট এবং আমাদের ভারতের বোঁধিসত্ব যন্তরপ অভিন্ন, খুব সম্ভব 

“বেকস্, আপীরিস্ দেবগ্রণও আমাদের শিবঠাকুরের সহিত অভিন্ন। এই অন্গকরণ মানব 
প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম । এমনও হইতে পারে গ্রীস বা মিশরাদি দেশে আমাদের শিব 

নামান্তর প্রাপ্ত হইয়৷ আদৃত্ত হইয়াছেন এবং আমাদের পুর্বপুরুষগণ হয়ত গ্রীন বা মিশরাদি 
দেশ হইতে উক্ত দেবতার্দির উৎসবের কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ঝ উক্ত দেশাদির 

জনগণ ভারতীয় শিবোৎসব পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে মিশর, গ্রীসাদি দেশ 

যেরূপ আমাদের পর হইয়াছে এবং দুর স্থানে রহিয়াছে বোধ হইতেছে, পূর্ববকালে সেরূপ ছিল 

না। ঘনিষ্ঠতা ও আম্মীয়তা নিবন্ধন সাধারণতঃ একটা স্লেহের লঞ্চার হইয়াছিল। 

পাঠকগণের নিকট অনুরোধ, ঠাহারা হয় ত মনে করিবেন "মালদহের গম্ভীর” লিখিতে 

বসিয়া ধানভানিতে শিবের গীতের স্ভাঁয় এত বকিবার আবশ্তক কি? একটু ধৈর্যধারণপুর্র্বক 

সমুদায় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই ইহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মালদহ ক্ষুদ্র হইলেও 

নগণ্য নহে। প্রাটীন স্বৃত্তি জাগাইবার লুপ্ত প্রার চিহ্ন মালদহের বক্ষে ঘত রহিয়াছে, তাহা 
চিন্তা করিলেও আশ্চধ্য হট্তে হয়। উক্ত চিহ্কের দুএকটি অবলম্বনে মাঁলদহের গম্ভীর! 

লিখিত হইল। . 
পটলীপুত্র নগর ও পৌগু বর্ধন (গৌড়) নগরের তাগ্যচক্র একই নিয়মে একটা বৃত্তে 

হইটি অসমের স্তায় পর্ববকালে বিরাজ করিত । অধিকাংশ কাল পাটলীপুত্র নগরের অধিপতিগণই 
পৌগু,বদ্ধন নগরের ভাগ্যবিধাতারূপে বহু শতান্দী ধরিয়া! রাঁজদও পরিচালন করিক!ছিলেন। 

পৌগু,বদ্ধন নগর পাটলীপুত্র নগরের রাজন্যগণের অধীনে বা তাহার্দের আত্মীযনগণের অধীনে 
সামস্ত-শাসন দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। পাটলীপুন নগরের ধর্ম ও ধর্মমোৎসবাদি পৌণ্ু,-. 
বর্ধন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইত, তাহার উজ্জল দৃষ্টাস্ত বহুল পরিমাণে প্রদর্শনপূর্র্বক আমাদের 
মালদহের গগম্ভীরার” প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করিব। 

এক্ষণে আমরা কতিপয় ধর্ম প্রভাব বিস্তার দ্বারা পৌগু,বর্ধন নগরের ঝা প্রকারাস্তরে 
সমুদায় বঙ্গদেশের ধারাবাহিক ধর্মভাব ও ধর্মরবিষয়ক উতৎ্সঝেন পরিচয় প্রদান করিতে 

অগ্রসর হইব। প্রথমে বৌদ্ধ প্রভাব, ততৎপরে শৈব প্রভাব এবং মধ্যে মধ যংসামান্ত উৈন 
ও সৌর প্রভাব ব্যক্ত করিষ্ঝ! গম্ভীরার লৌকিকতা বদয্ম করাইব, তাহা হইলেই গম্ভীরার 

পুরাবৃত্ত পরিস্ফুট হইয়৷ উঠিবে। 
আধুনিক মালদহবাসিগণের হুর্ধযপৃজার আড়ঘর ও পদ্ধতিপর্শনে তাহাদিগকে সৌক 

মতাবলম্বী বলিয়াই বোধ হয়। মালধহবাসিগণের হুষ্যপূজা অতি প্রাচীন প্রথা সমন্বিত? 
গুর্যযপূজকগণকে *মগাংশ্চ সবিতুঃ” অর্থাৎ হুর্যপুজকগণ মগ বলিয়া! বরাহপুরাণে উল্লেখ 

আছে। শাকদীপী সৌর ব্রাহ্মণগণই স্ধযপুজক) শাস্ত্রে ত'হাদিগকে “মগ' নামে পরিচিত ক 



১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা রি হান 

হইয়াছে। শান হূর্ধামুর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । সুর্যের যে প্রব্র নির্দেশ করিয়।ছিলেন 

সেই প্রকারে সুর্ধদেবের রথযাত্রা সম্পন্ন হয় | শান্ব এই প্রকারে সুর্যের বিবিধ 

উৎসব প্রচলিত করেন। স্ুধ্যপুজা পৌগু,বর্ধন প্রদেশে বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল। 
থু পূর্ব ৬** শত বৎসর পুর্বে শাকগণ ভারতে আইসেন। শাঁকদ্বীপে “জরতুস্ত্র 

অগ্নি পুজার প্রচলন করেন, সেই সময়ে দৌর মগ ও অগ্নিপূজক জরথুস্ম সম্প্রদায় তুক্তগণের 
মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সৌরগণ ভারতে পলাইয়া৷ আইসেন।* জরহুক্র অভ্যুদয়ের 
কয়েক বৎসর পূর্বে মহামহিম শ্রীকৃষ্ণ দেবের অবতীর্ণ কাঁল ধরা হইয়াছে । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও 

শাম্বের কৌশলে সৌর মগগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পৌগু.রাঁজ নিহত, 
হইলে পৌগু.দেশে সৌর ধর্মের প্রচার হইয়া থাকিবে। স্ুর্যদেবের বিবিধ উত্ব কালক্রমে 
অন্যধন্মনে আত্মত্যাগ করিয়া থাকিকে। 

| বোঁদ্ধ প্রভ।ব। 

বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারের পুর্বে আমাদের ভারতে হুর্যোপাসনায় বিবিধ সৌর উৎসব প্রচলিত 
ছিল, এবং অগ্নি উপাসনা ও বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। মহাভারতে কার্তিকেয় জন্মবিষয়ক 

বিবরণ মধ্যে আমরা অগ্নি উপাসনার বিবিধ আনন্দগ্রদ উপাখ্যান অবগত হই। হা পাঠ 

করিলে দৌরকর হইতে ম্ষটিকাধারে অগ্নি উৎপত্তি ও তাহার পুাির প্রচলন প্রস্তাবে সৌর ও 
অগ্নি উপাসকগণের সদ্ষিবন্ধনের স্ত্রপাত দেখিতে পাই। বিশ্বামির খাষি প্রতিষ্টিত অগ্নির 

আবির্ভাব ও পুজার মধ্যে এবং তাহার শিষ্যগণের প্রচণ্ড ব্যাপারে যাহ। দেখিতে £পাই, তাহ! 

অতি উচ্চ ও এতিহাসিক রহস্তপূর্ণ। এ অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে পারসিক আবেজা, গ্রন্থের 

রও অগ্ধি উপাসকগুপের বিবাঁদও মনে পড়িয়া যায়। যাহাই হউক শান্থাদি সৌরপুজক- 
গণের উৎসবাদি বৌন্ধ উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছল বলিয়া! বিশ্বাস হয়। ভারতে বৌদ্ধ- 
প্লভাববিস্তারের পুর্ব্বে যে শিব বিষু, উপাসনার প্রচণন ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে 

পার! যায় না) কিন্তু আমরা সৌর ও অগ্রি-পুজার প্রভাবের পরই বৌদ্ধ প্রভাবের অবতারণ। 

করিলাম! কপিলবস্তর শুদ্ধোদনপুক্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধের পূর্বেও ভারতে জৈন ধর্মের এচার 
দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ উৎসবার্দি দ্বারা আমাদের মালদহের গম্ভীর কলেবর পুষ্ট হইয়াছে, তাহার 
সবিশেন্ব অবতাঁরণ! বিস্তৃতভাবেই লিখিত হইল। কারণ বৌদ্ধ উৎসবই প্রকৃত গম্ভীরার জনক 
গ্থানীয় বিবেচিত হইতেছে । 

আমরা বৌদ্ধ উৎসবাদির বা পর্ব দিনের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা পঞ্জিকা মধ্যে দেখিতে 

পাই, তাহাতে নিম্নলিখিত উত্দব দিন বলিয়! অধুন! ধার্ধ্য রহিয়াছে। 
“বৌদ্ধ পর্ববদিন।” 

১। মহামুনি মেল! ৭ ০" বিষুবসংক্রান্তি চৈত্র । 
২। বুদ্ধদেবের জন্ম মহোৎসব ০০০০ বৈশাখী পুণিমা 

* বলের জাতীক্স ইতিহাস ত্রাঙ্ছণকাণ্ড ৪র্থ অংশ দ্রষ্টবা। 
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৩। ভিক্ষুদদিগের ত্রৈমাসিক ব্রতারভ্ত বা বর্ষবাস ...  আধাট়ী পুণিমা । 

৪1 ভিক্ষুদিগের ত্রৈমাসিক ব্রত মমাপন **' ১ আশ্বনী পূনিমা | 

৫ | বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ৮৮:০০ কার্তিকী অমাবন্তা। * 
৬। ধর্শচব্রপ্রবর্তন কুত্রপাঠ ৪ ***. মাধী পুণিম। | 

বৌদ্ধ উৎসব বর্ণনার পূর্বে বুদ্ধদেবের বাল্য জীবনীর প্রথমাংশ সংক্ষেপে ললিত-বিস্তর 

ও মহাবস্্ব অবদানের দীপঙ্কর বস্ত হইতেই বর্ণনা করিলাম-_- 

শাঁকাসিংহ পৌষ মাসের পুষা! নক্ষত্রযুক্তা পুরণিমা ভিথিতে লুশ্বিনীবনে জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। লুম্বিনীবন রাজ! শুদ্ধোদনের উদ্যান, কপিলবস্তুনগরপ্রান্ত সীমায় অবস্থিত 

ছিল। রাজ্জী মায়া্দেবী গর্তের দশম মান আরস্তে আপন ইচ্ছায় এঁ উদ্যানে বাস করিয়াছিলেন 

এবং তিনি এই স্থানেই ভগবান্ শাক্যমিংহকে প্রসব করেন । শাক্যসিংহের জন্মকাঁলে অনেক 

অলৌকিক কার্যের বর্ণন! দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই বর্ণণ! ধন্মসম্ত্াদায়ের স্বভাবসিদ্ধ__বুদ্ধদেবের 
মহামহিম প্রকাশায্মক বর্ণন। | পুব্রের জন্ম মা মহারাজের সকল কামনা, নকল অভীষ্ট ও সকল 

অর্থ স্ুুসদ্ধ হইয়াছিল বলিয়। তিনি পুত্রের পসর্বার্থসিদ্ধ' নাম রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মের 

সপ্তাহ পরে তাহার মাতার মুত্যু হয়. এন্নূপ সকল বুদ্ধের সময়েই হইয়াছিল। এই সাতদ্দিন 
নগরে ও বনে কোথাও অনুৎ্সব ছিল না। মাতার মৃত্যর পর সর্ধাথিদ্ধকে লুম্বিনী-বন 

হইতে নগরে 'আনিবার আয়োজন হয়। তাহাকে যখন লুষ্িনীবন হইতে আনয়ন করা হইল, 

তখন কি প্রকার উৎসব ও শেভাযাব্র! হইয়াছিল তাহা নিমে পাঠ করুন। 

দ্পঞ্চসহত্র সজ্জিত পুরুষ পুর্ণঝুম্ত লইয়া অগগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ্ পঞ্চসহত্র পুরকন্তা 

ময়ুরপুচ্ছের ব্যাজন ধরিয়া যাইবে, তত্পরে তাপবৃন্তধারিণী কন্ঠাগণ যাইবে। তৎসঙ্গে অন্যান্ত 

কন্তাগণ গন্ধোদক ভূঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চসহত্র বালিকা 

পতাক। ধারণ করিবে, পঞ্চ সহঅ কন্তাগণ বিচিত্র গ্রলম্বন মালায় বিভূষিত। হইয়৷ সঙ্গে যাইবে") 

পঞ্চশত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্ভ করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন। বিংশতি সহশ্র হস্তী, বিংশতি সন 

অশ্ব, অশীতি সহত্্র রথ, তভিন্ন চত্বা'রংশ-সহত্র পদাতি সৈম্ত সঙ্জীভূত হইয়। কুমারের অন্থগমন 
করিবে, নগরবাসীর! সকলেই স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশ অন্তগুহ সজ্জিত ও শোভিত 
করিতে লাগিল।* ্ রি ্ 

ললিত-বিস্তরের এই খোভাযারা কথা যদি সত্য হয়, বে কপিলবস্ত নগর বশ্বর্ষ্য 

শ্রেঠ ছিল বলিয়! জ্ঞান করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, ইহাতে যে তৎকালের 

উচ্চ শোভাযাত্রার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গেল তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। সর্বার্থসদ্ধ 

সন্ন্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসিত মুনি সর্বার্থসিদ্ধের ভবিষ্যৎ জীবন বলিয়া ছিলেন । 

বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ গ্রন্থে “কন্হ”, 'মহাকন্হ' অর্থাৎ কংস 'মহাকংস, কেশব প্রভৃতি 
নাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন পূর্বজন্মবিশেষে বুদ্ধের নাম 

কন্হ অর্থাৎ কংস ছিল। ললিতবিস্তরের একটি গাথায় "অথ কৃষ্ণ মহোতসাহ” বলিয়া! লিখিত 
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আছে। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, “মহোতসাহ কৃষ্ণ” চরিত্র ও গুণানগুবাদ তৎকালে 

প্রচলিত ছিল। 
 মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় মেথোরা (1160)015) 9. রি্মশবোর! (911899০1% )মথুরা 

ও রৃষ্ণপুরের বর্ণনা এবং *হেরাক্লিজ" নামে একটি দেবতার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। 

তিনি বন্দার পরিপগ্রহপূর্বক বহু পুত্র উৎপাদন করেন। বলবীর্ধয বিষয়ে সকল লোককে 

অতিক্রমপূর্্বক দৈত্যবধ করিয়া পৃথিবীর তার মোচন করিয়া! যান এবং মথুর! প্রাদেশীয় লোক 

কর্তৃক বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন। 'হেরাক্রিজ' গ্রীসের কৃষ্ণ, আমাদের ভারতের নহে, মেগাস্থিনিস 

আমাদের কৃষ্ণকে হেরার্রিজবৎ দেখিয়৷ নামান্তর প্রদান করিয়। গিয়াছেন। মহোৎ্সাহ 

কষণই মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণ, তৎকালে তাহার উৎসবাদি প্রচলিত ছিল। 

মহারাজ অশোকের সময় হইতে সংক্ষেপে বৌদ্ধোৎসবপদ্ধতি বর্ণনা করিব। অশোক 
খুঃ পৃঃ: ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। বাল্যকালে বৌদ্ধধন্ম-গ্রহণের পূর্ব 
পর্যযস্ত তিনি “চণ্ডাশোক' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় দুষ্ট ছিল। চগ্া- 

শোক সর্বপ্রথমে জনৈক পর্বতবাসী ব্যক্তিকে হত্যা করিয়! বৌদ্ধধন্্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

দেবগণপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক অতুল কীর্তি রাখিয়। গিয়াছেন। ধর্দাশোকের' সময় হইতে 

বৌদ্ধধর্ম্মোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। দেখাইব-_মালদহের গম্ভীর! কোন্ ছর্গম 

নিভৃত মহাকালের গুহ! হইতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপণ করিয়া আত্মবিকাশ করিয়াছে । অনেকে 

অনুমান করেন, বিন্দুপারের মৃত্যুর পর অশোক মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সুভদ্রাঙ্গীপুত্র 
প্রিয়দশী অশোকের বহু খোঁদিত শিলান্ুশাসন বর্তমান রহিয়াছে। 

পাটলীপুত্র এবং অন্তান্ত নগরে তাহার ভ্রাতাভগিনী এবং আত্মীয়গণ অবস্থান করিতেন । 

তিনি ধর্মগ্রচারার্থ বিবুধ এবং ধর্মমহাপাত্র সর্কত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে 

পাটলীপুর নগরের অধীনে পৌগু,বর্ধন নগর ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশোকের 
ভ্রাতা, ভগিনী বা কোন আত্মীয় দ্বার! এই পৌণ্ু,বর্ধনের রাজকার্যয পরিচালিত হইত। 

সম্রাট, অশোকের যত্বে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় সভা হয়। এই বিরাট 

সভায় পৌগুবর্ধনবাসীর নিমন্ত্রণ হওয়াই সম্ভব। পাটলীপুত্রের বৌদ্ধমঠে বৈদিক মঞ্জস্রীর 
প্রাধান্ত 'ধর্শন করি । অশোকের সময়ে পুণিমা! ও অমাবস্তার দিবসে আত্মপাপ অপীকার 
করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃহীলোককেও এই নিয়মে বাধ্য হইতে হয়; কিন্তু ক্রমশঃ তাহ। 

রহিত হইয়া গিয়াছিল। অশোক সাধারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থ একটী মহোৎসব 
প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে প্রথমে আত্মদোষ স্বীকার ও দানধর্ম্নের অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত 

ছিল। এই সার্বজনীন উৎসব পঞ্চম বৎসরাস্তে সম্পাদিত হইত। বৌদ্ধ উৎসব এই প্রকারে 
সার্বজনীন উৎসব বিশিঞ্টরূপে প্রচারিত হয়। এই অশোকের নিয়ম প্রকাশ্ঠ বা অপ্রকাশ্ঠ 
তাৰে অগ্থাপি বর্তমান রহিয়াছে । . আত্মদেোষ স্বীকার এবং গুপ্ত পর দোষ বাক্ত করার প্রথাটি 
অস্তাপি গ্ভীরা! উৎসব মধ্যে দৃষ্ট হয়। আত্ম-পর পাঁপাঁদি গীতাকারে গম্ভীর! উংসবে গীতাভি- 



পন ১৬১৬] আগ্ের গম্ভীর! ১৫ 
নয়ের সহিত প্রকাশ অগস্তাপি আমর! দেখিতে পাইতেছি। এই প্রকারে আত্মপাপ গস্ভীরায় 

প্রকাশ করিলে মুক্তিনিশ্চয় ইহাই সাধারণের ধারণা। 
অশোক কর্তৃক পাঁটলীপুত্র নগরের বৌদ্ধসভার ও উৎসবাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার 

পরেই যদ্দি হিউ-এন-থ-সঙ্গ কর্তৃক প্রয়াগ-ক্ষেত্রের মহাসতার বর্ণনা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করি, 

বৌদ্ধ উৎসবের ক্রমশঃ গম্ভীরাভাব প্রাপ্তির আদি পর্য্যায় উপলব্ধি হইবে। বৌদ্ধ উৎসবে হিন্দু, 

দেবদেবীর আবির্ভাব দৃষ্ট হইত, কিন্তু এস্থলে সময়ের পর পর বর্ণনা বাসনায় তাহা 

প্রকাশ করিলাম না। 

চীনপরব্রাজক ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্বাস্ত হইতে একটি বৌদ্ধ উৎসবের পরিচয় প্রদান 
কর্রিব। ৪০* খুষ্টার্ধে তিনি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান গঙ্গা পার 

হইয়! পাঁটলীপুত্র নগরে আগমন করেন। সেই অশোকত্যক্ত রাজ্যে, সেই বোদ্ধপ্রাধান্ত 
কৈন্ত্রস্থলে যখন আনিয়াছিলেন, ন| জানি তাহার হৃদয় কি মহান্ ভাব ধারণ করিয়াছিল। 

তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে উক্ত বৌদ্ধ উৎসব যাহ! বর্ণিত মাছে, তাহা সংক্ষেপে নিয়ে 

লিখিত হইল। 

“গতি নূতন বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে ( 'জোষ্ঠ মাসের ৮ই ) বৌদ্ধপৌনুলিক 

শোভাযাত্রা দেখিয়াছিলেন। চারি চক্র বংশ বিনিশ্মিত রথ (72০৭৪) যাহার চতুর্দিকে 

শ্বেতবর্ণ বন্তজ দ্বারা মণ্ডিত করা হইত এবং সেই বস্ত্রে বিবিধ বর্ণ দ্বার! চির বিচিত্র করা হইত, 

এই প্রকার ২* থানি রথ ধ্বজপত্াকা ও মাল্যাদি থারা পরিশোভিত কর! হইত এবং সেই 

রথের বর্ণরঞ্রিত বন্ধে বহু দেবদেবী মুর্তি চিত্রিত থাকিত। রথোপরি বুদ্ধ ও সারথির স্ঠায় বোধি- 
সত্ব অবস্থান করত। রথ দমুদয় ধীরে ধীরে নগরে আন! হইত। বহুদুর দেশ হইতে বুদ্ধ 
দেবের এই রথযাত্রা! দেখিবার জন্য ধনী, দরিদ্র, শ্রমণ, ব্রার্থণ সকলেই এই রখোতৎসব পথে 

সমবেত হইত। শীতবাগ্াদি সহকারে গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পার্দি রখোপরি বুদ্ধকে অর্পিত হইত, 
মহাসমারোহে বাদ্ভভাণ্ড সহ রথ সকল ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবন্ধভাবে ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ 
করিয়া নির্দিষ্ট উৎসব স্থলে সমবেত কর! হইত। 

সমুদায় রাত্র আলোকমালাপরিশোভিত মণ্ডপে গীতামোর্দে ক্রীড়াকৌতুকে এবং ধর্ম 

বিষয়ক অনুষ্ঠানে সমাগত দূর দুরান্তরাগত ব্যক্তিগণ যোগদান করিত । এই নৈশ উৎসব মাল- 
দহের গম্ভীর! উৎসবের প্রাচীন বীজ । অনেকে অনুমান করেন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এই 
বৌদ্ধ উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং উপস্থিত ত্রিমুর্তি বৌন্ধদিগের এক প্রকার হঞ্জ 
বিশেষ । মালদহে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে যে গম্ভীরা উৎসব হয় তাহার পরই জ্যৈষ্ঠ মাসের 

প্রথমে 'পুষ্পরথ' বলিয়া এক উৎসবের অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে । বৌদ্ধ উৎসব ক্রমশ ক্ষটতর 

হইতে হইতে একদিন পুর্ণ বিকাশ '্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেকের অনুমান বৌঞ্ছ উং সব পুর্ণ 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়! হিন্দু উৎসব যথা শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিবিধ উৎসবের উৎপত্তি করিয়াছে। 

ফা হিয়ানের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পরই হিয়েন-থ-সন্ধ-নামক চীন-পরিত্রা্কের ভ্রমণ 1মররন 



১৬ সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিক! [১ম সংখ] 

ছইতে কিঞিং বিবরণ প্রিপিবন্ধ করিয়া! বৌন্ধ উতৎ্লবের সহিত হিন্দু উংসবাদির পর্যায় 

বিবৃত করিব।, 

'হিয়োন-সঙ্গ ৬২৯ খুষ্টাব্ধে চীন ত্যাগ করেন এবং সমরকন্দ বোখারা প্রতৃতি অতিক্রম 

ক্রিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তিনি ভারতে শ্বেতীম্বর ও দিগম্বর জৈন দর্শন করিয়াছিলেন, 

তাহাদের পবিত্র গুরু মহাবীর মৃত্তিও দর্শন করিয়াছিলেন। বরাহপুরাঁণেও *তীর্থকম্ত জিনস্ত 

গুরুবসনান্” বলিয়া লিখিত আছে। এই মঠাবীর পুজ্জাও মালদভে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাগত 

ুন্ধ দৈনপ্রভাব নিজ5ক্ষে দর্শন করিয়। গিয়াছেন। জৈন উৎসবও হিন্দু উৎসবের মধ্যে 

গ্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । হিয়েন সঙ্গ ভারতের বনুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে 

আমাদের হতভাগ্য পৌগু বর্ধন প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন । 

পৌগু বন্ধন নগরের শোভ। ও সমৃদ্ধি দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়, বিপুল জনগজ্ৰ ও বিংশ 
বৌদ্ধ সঙ্ঝার এবং তিনশত বৌন্ধধন্ম- প্রচারক ছিলেন এবং শতাধিক দেবমন্দির ও বিদ্যালয়াি 

ছিল। নগরের শোছা. পুপোগ্ভান ইত্যাদি অতি সৌন্দর্যাময় ছিল। তংকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু 

ধর্ম তুল্যর্ূপে বর্তমান ছিল। 

ুষ্টাব্ধের সপ্তম শতাবীতে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে একবার বৌদ্ধ দানোতসবের অনুষ্ঠান হয়। চীন- 

দেশ্ীগ্ন তীর্ঘযাত্রী হিউ-এন-সঙ্গ, তাহা দর্শন করিয়া যান। “উক্ত সুবিস্তৃত উৎসব-ক্ষেত্র একটি 

আনন্দ-ক্ষেত্র ছিল; চারিদিকে সহত সহআ গোলাপ গাছের স্রম্যবৃত্তি তাহাতে অপর্য্যান্ত 

মনোহর পুঙ্পশেরী অহরহ প্রন্ষ/টত এবং মধ্যন্থলে স্বর্ণ, রজত পটটবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূলা 
দান দ্রব্যে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে একশত এরপ বিস্তৃত ভোজন-গৃহ ছিল 
ঘে তাঁহার গ্রত্যেকটিতে একশত ব্যঞ্জি ভোজন করিতে পারিত। মহারাজ শিলাদিতোর 

আহ্বানক্রমে ব্রাহ্মণ, শুমণ, দরিদ্র, পিতৃীন, মাতৃহীন, বাদ্ধবহীন, প্রভৃতি পঞ্চাশ সহঅ লোক 

ভথায় আগমন করে। সার্ধ ছুই মাস ব্যাপিয়া দ্রান-ভোজনাদি মহকারে এ উতৎ্পব-ব্যাপার 

সম্পন্ন হয়। উহাতে হিন্দু বৌদ্ধেব বিদ্বেষ ভান দুরে থাকুক, সমধিক সঞ্ভাবই দেখা যায়। তথায় 

বু্ধ, বিষ, শিব তিনেরই প্রতিমূর্তি প্রতিঠিত হয়, এবং হিন্দু ও বৌন্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তি- 
দিগকে বছুমূলা সামগ্রী দান এবং চর্ধ্, চোষা, লেহা পেয় নানাবিধ নুম্বাদ সামগ্রী ভোজন 

করান* হয়।” ইত্যার্দ ইত্যাদি। 
একব।র শ্রীহর্ষ রাজার উত্গবের বিষয় কিচিন্তা করিবেন ? দাত শ্রীহর্য পপ্রজারগ্রক 

ছিলেন, তাহার গ্রজাগণের শ্রীতির জন্থ এই আনন্দ-দ্ানোৎসব-ক্ষেত্রে বুদ্ধ, বিষুঃ ও শিব 
মুত্তি প্রতিষ্ঠিত করয়া যে পুঞ্জা করিতেন তাহার মূলে আমর! কি দেখিতে পাই ? উৎসবটা 
বৌদ্ধ উৎসব হইলেও উক্ত উৎ্সবক্ষেত্রে বিষুঃ ও শিবপৃজা বুদ্ধ উৎসব সহ অনুষ্ঠিত হইতে 
দেখি। বৌদ্ধরাজার অধীনে বৌদ্ধ ক্রিয়াকাগ প্লাবিত ক্ষেত্রে শিবোতব দেখিতে পাইতেছি, ইহা 

অতি মধুর ও অণময়ময়। এইপ্রকার শিবমুণ্তি প্রতিষ্ঠাদ্বারা৷ উৎসব 'গম্ভীরায় পরিণত হইয়াছে। 
শৈব বৈষ্ণব ও বৌদ্ধগণের উৎ্সবাদি বৌদ্ধগণের মু্িপূজার শনুকরণের আবির্ভাব ফল। 



নন ১৬১৬ ] আগ্ের গম্ভীর ১৩ 
হস শিলাদি ত্য ৬১০ থৃষ্ঠাৰৰ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্ব পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । গ্রভাকর 

বর্ধনের মৃতার পর কান্ফুজ সিংহাননে তাহার জোষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন অধিরোহণ করেন, কি 

তিনি কর্ণনুবর্ণরাজজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুণ্ড কর্তৃক কৌশলে নিহত হন। তাহার মৃত্যুর পর 

কনিষ্ঠ ভ্রাত। প্রীহর্ষবর্ধন রাজ। হন এবং তিনি শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। তিনি 

কাঁমরূপেশ্বর ভাস্করবর্দ। ঝা কুমারের সহিত মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হয়েন। বর্ধননআ্রাটের 

লহিত পৌও বর্ধন ও গৌঁড়-নগরের সংশ্রব দেখিতে পাই। এইস্থানে সংক্ষেপে হর্ষবদ্ধধ 
অনুষ্ঠিত একটি উৎসবের বর্ণনা! করিব। 

মহারাজের নিমগ্ত্রণে বহু রাজন্তৰর্গ সেই আনন্দে ৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । শত. 
ফিট উচ্চ উৎসব-গৃহ নির্শিত হইত। তাহাতে মানবপ্রমাণ লাগ্রত শ্ীবুদ্ধমৃত্তি স্থাপিত 

হুইত। এই উৎ্বটি চৈত্রমাসের প্রথম হইতে ২১শে তারিখ পধ্যন্ত অনুষ্টিত হইত। 
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শরমণ ব্রাহ্মণগণ সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। এই অস্থাদ্ী উতনবগৃছে সঙ্গীত ও 

ধাস্তভাণ্ডের বিপুল আগ়োজন হুইত। শুমণ ও ব্রাঙ্গণগণ ভোজন করিতেন এবং দূরদেশা- 

গত দর্শকবুন্দও যোগদান করিত। নৃত্য-বাগ্ত-সঙ্গীতহীন বৌদ্ধ উৎসবক্ষেত্রে ক্রদশঃ নৃত্য 
গীতাদির আবির্ভাব দেেখিতেছি। ইহাই আমাদের গ্ভীরার শৈশবকাল বলিতে পারি। 

প্রতিদিন নৃতাগীতাদি সহকারে উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ- 

মুস্তি স্বন্ধে করিয়া নদীতে স্নান করাইয় নদীতীর হইতে উৎপবগৃহে আনয়ন করিতেন। এই 
প্রকার বৌদ্ধ উৎনব প্রতি বংসর টৈত্রমাসে অন্ষ্ঠিত হইত। এই প্রকারের শৈবউৎসবও 

দেখিতে পাই [শৈবগ্রভাব দেখুন] । পুষ্প, ধৃপাদিগন্ধন্রব্য, বিবিধ খাদ, নৃত্যগীত ও বাস্যভাপ্ত 

ত্বার1 চৈত্রমাসে বুদ্ধোৎসব সমাধা হইত। শৈব প্রভাবকালপে এই উৎসবই চৈত্রমাসের আস্ঘের 
গানে পর্্যবশিত হইয়াছে। 

বৌদ্ধ গ্রন্থপাঠে অবগত হই, বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্ম ধে অভি প্রাচীন এবং বহুকাল 

হুইতে পৃথিবীতে বর্তমান রহিয়াছে ইহা দেখাইবার জঙ্ত তাহারা একসময়ে অর্থাৎ যৌন্ধ 

গরাভাৰকালে ব্যস্ত হইয় উত্িয়াছিলেন, সে কারণেই তাহাদের ধর্মপুস্তকাদিতে এক একটি 

করিয়। বহু বুদ্ধাবিষ্ষার করিয়। গিয়াছেন এবং ধণ্মটি ক্রমশঃ জটিল+ও বছ দেববাদে পর্ধিশিত 

হুইয়। পড়িয়াছে। অহিংসা বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র হইলেও নর্বগ্রথমে তাহা সর্বার্থসিদ্ধও 

পালন করেন নাই। ষোগভঙ্গের পর এক বৃদ্ধাকর্তৃক প্রদত্ত তিলতগুলমিশ্রিত শুকরমাংসও 

তাহাকে ভক্ষণ করিতে দেখি। বৌদ্ধগণের মধ্যে সম্প্রদায় তেদ বর্তমান আছে। 
এক সম্প্রদায় আদি বুদ্ধের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া! আসিয়াছেন, তিনি নিত্য, নিরাকার, 

জ্ঞানবান্, সাঁয়বান ও দয়াবান। তিনি প্বতঃন্বব্ূপ স্মেচ্ছান্সারে সমুদ্ধা় সম্পন্ন করিয়। 
থাকেন। আর একদল বলেন ষেএঁ আদিবুগ্ধ আত্মস্বরূপ হইতে অন্ত পাচটি বা সাতটি বুদ্ধ 

উৎপাদন করেন, তাহাদের নাম ধ্যানীবুদ্ধ। এই সমস্ত ধ্যানীবুদ্ধ হইতে আর পাচটিধ! 
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পাভটি উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম বোধিসতখ। ইষ্ঠার! পর্যায়ক্রমে জগৎ স্থষ্টি করিয়া থাকেন। 

এখন অবলোকিতেশ্বর নামক চতুর্থ বোধিপত্বের অধিকার চলিতেছে । তিনি অমিতাভ 

নামক" বুদ্ধ হইতে উৎপন- আরও দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্থে 'বুদ্ধশন্তি” কল্পিত হইয়াছে 
আদিবুগ্ধ যাহ। পরমত্রঙ্গন্বরূপ !তাহ! হইতে সমুদায় বুন্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্বের আবির 

হইয়াছে । 
এই গ্রকারে বুন্ধশক্তি কল্িত হুইয়। বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকবাদের এাসঙ্গ আনিয়াছে॥ 

নিয়ে বুধ, বুদ্ধশক্ি ও বোধিস্বত্বের উৎপত্তির তালিক। প্রদান করিলাম-_ 

বুগ্ধ। বুদ্ধশক্তি। তোধিম্বব। 

(১) বৈরোচন বজধাতেশ্বরী সমস্তভদ্র । 

(২) অক্ষোভাঃ গোচনী বজজপাপি। 

৩) রত্বস্তব মামুখী রদ্বপাণি। | 

(৪) অমিতাভ পাণ্ুর! পল্পপাণি। 

(৫) অমোঘপিদ্ধ তারা বিশ্বপাপি। 

এই প্রীকারে বৌদ্ধ-ধর্দ্ের জটিগত1 ও তাঞন্্রিকভাঁবের আবির্ভাব হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বহু 

দেবদেবীকে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমতে মনুষাগণ সাধনাপ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্বপদ প্রাপ্ত 
কইয়। থাকেন। বাহার! এন্ূপ সাধনাগার। বুদ্ধ-পর্দ লাভ করিয়াংছন, তাহাদের নাম 

মানুবি-বুদ্ধ। সাতজন মান্ুধি-বুদ্ধ পরিগণিত হইক্জাছেন যথ-_বিপশ্ী, শিখি, বিশ্বতৃ, 
কুকুচ্ছন্দ; কনকমুনি, কাশ্তুপ ও শাক্যমুনি। প্রত্যেক বুদ্ধদেব পুজায় ন্বতন্ত্র মগ আছে। 

কাশ্তঠপ বুদ্ধের মন্ত্র ষথা-- 

ণনমে। বুদ্ধায়, নমে। ধর্্মায়, নমো সঙ্ঘাঁর, নমো কাশ্ঠপার, ও হর হর হর, হে, হো, হো» 

'নমে। কাশ্ঠপায়। অহতে সমাকৃসন্ুদ্ধায় স্বাহা।” এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক তথাগত 

বুদ্ধও আছেন। এই প্রকারে বিবিধ বৌক্ধপৌরাণিক ভাব বৌন্ধধর্দ্দের জটিলত। বৃদ্ধি করিরাছে 
এবং একই গ্রাকার বৌদ্ধধর্্থ ব্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখ। ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িপ্নাছে। 

ঘনরামের শ্রীপর্মমঙ্গল শ্রীপর্্ম (বুদ্ধ) পুর্গার এ গ্রকার কোন এক প্রকার শাখাবলম্বিগণের 
ক্ষ “ভাবাগন বুন্ধপু্গাপন্ধতি ৰাতীত আর কিছুই নছে। যথাস্থানে তাহার বিবরণ 

€খুন। এ প্রকারের বুদ্ধপুগাই শিবপুজার় পরিণত হইয়াছে, ও কৃচ্ছুসাধ্য অতমধ্যে 

পরিগণিত হইয়াছে, এবং তাহাই গম্তীরা ঝা আন্ডের গ।জনরূপে অস্তাপি বর্তমান রহিয়াছে 
বৌদ্ধ-তান্ত্রিক প্রভাবকাল 1 

গ্রত্যেক ধর্স-সম্প্রদায় মধো যখন তাক্ত্রিক-গ্রভাব উপস্থিত হর, তখন নেই প্রকৃত ধর্মের 

পতন কাল উপস্থিত হইয়! থাকে ? মহারাজ ্ীত্ষ দেবের সময়. হইতেই এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
ডাবের ক্রম-বিকীশের পরিচয় পাইতেছি। শ্রীহর্ধদেব বৌদ্ধধন্ম প্রচারার্থ বিশেষ 

প্র্াস গাইয়াছিংলন, তিনি একজন বিজ্ুম।দিতোর, ভয় _বিভ্োৎসাহী নরপতি ছিলেন । ূ 
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তাহার সভার পণ্ডিত ও বিখ্যাত কবিগণ উপস্থিত থাকিতেন। তংকাঁলরচিত নাটকাদিজে 

ভাৎকালিক দেশের আচার, ব্যবহার, ধর্্মভাবাদির যাদৃশ উজ্দ্রলা চিত্র অফ্কিত আছে, তার্ঘ 

ত্বারাই ধর্ষবর্ধন নৃপতির সময়ের ও তৎপূর্ব্ব ও তৎপরবর্তী সময়ের শৈব তাস্ত্িক উৎপবা্ির 

মহত বৌদ্ধ তাস্ত্রিক উৎসবাদির কয প্রতিপর করিবার চেষ্টাই করিব। 

শ্রীহ্ষদেবের আজ্ঞা নাগানন্দ গ্রভৃতি নাটকের উৎপত্তি ও অভিনন্ন হইয়্াছিল। উক্ত 

নাটকাদিতে ভাৎকালিক বৌদ্ধ গ্রভাব মধ্যে তান্ত্রিকত| ও শৈবভাবের গ্রভাব দেখিতে গপাই। 
ত্ীহর্ধদেবের রাজত্ব কাল ৬*১ খুষ্টাবৰ হইতে ৬৫* খৃঃ পর্যাস্ত। অতএব, এই সপ্তম শতাবীর, 

গ্রারন্তেই তান্ত্রিক নৌদ্ধধর্শের বিকাশ দেখিতে পাই। “নাগানন্দ' মধ্যে জীমুতবাহন ও 
মাল্যবতীর উপাখ্যান সন্নিবেশিত রহিষ্মাছে। বিস্তাধরপুঞ্জ জীমুতবাহন বৌদ্ধধর্মের আদর্শ 
বং তাহার স্ত্রী মাল্যবতী খৈবধর্মের আদর্শস্থানীয়। ছিলেন। উভয়ের মিলনে মণিকাঞ্চন 
সংঘোগই হুইয়াছে। বৌদ্ধ ও শৈব মিশ্রণের সুধাময় ফলও গ্রাসব করিয়াছে। 

বৌদ্ধ তাগ্ত্রিক তাঁবের স্ক,রণচিত্র মালভী-মাধবে তৃষ্ট হয়। মহাত্মা ভবভুতি বাহার 
অন্তনাম শ্রীকান্ত ছিল তাঁহার দিদ্ধহত্তের চিত্াঙ্কণ হইতেই কিঞিৎ লিখিত হইল। কাশ্ীর- 
রাজ ললিতাদিত্য কনোজরাজ যশোবন্মাকে পরাজয় করিয়। কবি ভবহুতিকে কাম্মীরে 

লইয়া যান। ভবভূতি লিখিয়াছেন-_ 

বসস্তোৎসব বা মদনোৎ্সবের দিবসে পড়,য়া মাধব হৃত্তীকচ। মন্ত্রীকন্া মালতীকে দর্শন 
করেন। মালতী ও মাধব উতয়ে উভয়ের রূপে আকৃষ্ট হন। মাধব মালতীলাভে হতাশ হইয়া 

বৌদ্ধ অমণী কানন্দকীর আশ্রক্স গ্রহণ করেন। কামন্দকী তাহাদের মিণনের আশাও 

দিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যবিপর্যযয়ে তাঁছা! হইল ন|। তখন মাধব ভীষণ তন্ত্রমাধনই মাঁলতীলাভের, 
একমাত্র গা উপার স্থির জানিয়া শ্বশনস্থিত ভীষগ চামুণ্ড। মন্দিরে হৃমুগ্মাগিনী কপাল- 

কুণ্ডলা নামী ভৈরবীর নিকটে গমন করেন। এখানে তিনি আম-মাংপাদি লইয়। শ্মশানে 

চামুণ্ডামন্দিরে তগ্্র সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভৈরব অঘোরধণ্ট| পবিল্র কুমারী বলি দিয়। 

শবসাধন। করিবেন বলিয়া মালতীকে হরণ করিয়! বধ্যবেশিনীরূগে শ্াশানে আনয়ন করিলে 

মাধব অঘোরঘণ্টার জীবন বিনাশ করেন। তন্রাচ মালতী লাঁত হইল না। মাধব মালতী 
অনুনন্ধানে বিস্্যাচলে গমন করিয়া সৌদামিনী নায়ী বৌদ্ধ তাষ্ত্রিকযোগিনীকে দেখিতে পান ॥ 
সৌদামিনীর ইন্দ্রজাল বিদ্যা ও যোগৰলে মালতীকে প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বৌদ্বধর্শের 
একদিকে দয়ার আধার অহিংসার পারাবার, অন্থদিকে ভীষণ নরহত]ার ও মদিরাঁপানাদ্দি 

পৈশাচিক ব্যাপার দেখিতে পাই । এই পমগে উদার বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এক সম্প্রদায় হীনধর্ধ 
অবলম্বন করেন। সম্ভবতঃ তাহারাই বৌদ্ধনীচ জাতির দলের নেত! হইয়াছিলেন। ভারতের 
বৌদ্ধধর্দেয় মধ্যে গৃহীদের নাম উপাদক ও উপালিকা। এই উপাসক ও উপাসিকাঁগণ 
নীচ জাতীয় হইলে তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্মভাঁব নীচ-পুর্ণ কদর্য হুইয়! থাকেন, 

ক্রমশঃ এই তাস্জিক বৌদ্ধভাব হীন ভাবাঁপন্ন হইয়া পড়িয়াঁছিল.। 
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গ্রচ্জদেব নামে এক গৌঁড়পতির নাম প্রাপ্ত হওয়! যায়; তিনি খঃ ষষ্ঠ কি সপ্তম 

শতাববীতে বিস্তমান ছিলেন।, তিনি বারেন্ত্র ভূমির মধ্যে কোন এক স্থলে রাজত্ব করিতেন 
বোধ হয়। তিনি আপন পুত্র শক্তিদেবের উপর বাঞ্যভার অর্পণ করিয়! সন্ন্যাস ধর্ম আচরণ 

করেন এবং বৌদ্বধর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন । তৎকালে বৌদ্ধধর্মই বিশেষ গ্রবল ছিল। 
পৌগু.ব্ধন বৌদ্ধ ও জৈনগণের তীর্থস্থান ছিল। থৃষ্টীপন চতুর্থ শতাবীতে পৌও,বর্ধনের 

গ্রভব মহামহিমান্থিত ছিল। বৌদ্ধগণ এই পৌগু বর্ধনকে তীর্থস্থান ও পুণাক্ষেত্র বলিয়! 

মান্ত করিতেন। 

ইহ। হইতেই পৌগু বর্ধনের বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব ও উৎসবাদি কি গ্রকার ছিল তাহা 
কেবল মন্গমানের উপরই নির্ভর করিতেছে । এখানে পাটল! দেবী, আইহোরাণী, জহরাদেবী 

প্রভৃতি অতি গ্রাটীন বৌদ্ধদে বী অস্তাপি পূজা প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 
গুপ্তরাক্গণ খুষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন, তাহাদিগকে আমরা শৈব 

ও টৈষ্ণব ধর্মের উপর আস্থা স্থাপন করিতে দেখি। স্তাহাদ্ের অথচ কেহ কেহ বৌদ্ধ মঠ 

নিন্মাণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মগ্রচারও করিয়াছিলেন। তাহাদের সময়ে তান্ত্রিক ধর্থের 

উত্কর্ষত। পরিলক্ষিত হুয়। বৌদ্ধ মহাযান মত হুইতে যে তান্ত্রিক বোৌদ্ধমতর পরিপুষ্টি হয়, 

ছিন্দুদিগের ধর্মেও সেই তাম্ত্রিকত। গ্রবেশ করিয়াছিল। গু নৃপতিগণ এই তান্ত্রিক ধর্মে 

ছন্ুরাগ কাশ করায় বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতাই প্রবল হইয়া! উঠে। কালিক1, চামুণ্া 

গ্রাভৃতি মুন্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবপুজ1 ও শৈব ধর্মের অঙ্গ মধ্যে তাগ্িক দেবী ও দেবগণের 
অধিকার সংস্থাপিত হয়। মন্থুর সময়ে যে পুগু দেশ পতিত দেশ এবং অপবিত্র স্থান বলিয়া 

প্রচলিত ছিল, এই সময়ে তাহাই তীর্থস্থান রূপে পূজ! পাহল। এই সমরেই পীঠস্থানের 
কল্পন! হইয়া থাকিবে। মস্তবন্তঃ বৌদ্ধ উৎসবেষে স্থলে বুদ্ধ ও শিব মূর্তি গ্রাতিষ্ঠ 
করিয়া! পুর্জা ও উৎসবাদ্ির অনুষ্ঠান হইত, সেই স্থলে তান্ত্রিক দেবদেবী ও তান্ত্রিক মতের 

বৃত্য ও উতৎসবাদির অনুষ্ঠানের সুত্রপাত এই সময়েই হইয়। থাকিবে। 

শ্রবংশের অভ্যদয়ের মকালে থড়েগাদ্যম নামক এক নৃপতি গৌড়দেশের পূর্বাঞ্চল 

অধিকার করেন। তিনি বৌদ্ধধশ্মীবলম্বী ছিলেন। তাহার পৌল্র দেবখড়োর তাস 
শাননে ্রিখিত আছে, রাজ র]জ ভট্ট তত্রত্য বৌদ্ধবিহারের অধাক্ষ ছিলেন এবং পুরদ)স 

তাহার বৌদ্ধ অমাত্য ছিলেন। পৌগুবদ্ধন এবং সমতট প্রদেশে হিন্দুধর্মের অভুাখান 
ঘটি:লও বাঙ্গালার অন্তস্থান অপেক্ষা সেখানে বৌদ্ধধশ্মের গরত্তিপত্তি অধিক ছিল।* 

৭৭০ খুঃ-৭৯, থৃষ্ট পধ্যস্ত গোপাল দ্বেবকে পাটলীপুতের সিংহাসনে গ্রতিষঠিত দেখিতে 

পাই। সংক্ষেপে পাল নরপতিগণের পরিচয় লিখিত হইল-. 

পলয়াজগণ যে গৌড় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাহার মূল এই-_“মাতত্তস্তায়মপোহিতুং 
প্রকুতির্ভিলক্গ্যাঃ করগ্রাহিতঃ*। 
(৯ বিশ্বকোষ ১৭শ ভাঁথ ৪১৪-৪১৫ পৃঃ। 



সন ১৩১৬ ] আগের গম্ভীর! ২১ 

এই বর্ণনার ধর্মপালদেবের রাজ্যলাভের কারণ বিবৃত রহিয়াছে । তাহার সিংহা- 

সনারোহণের পুর্বে “মাতস্তন্তার” গ্রচলিত ছিল অর্থাৎ বলবান্ দুর্বালকে পীড়ন করিত, দেশ 

অরাজক গ্রান্ন হইয়াছিল। আমর! ইহাতে বুঝিতেছি, হিন্দু ও বৌদ্ধগণের বিবাদে কু ক্র 

খণ্ড যুদ্ধ এবং প্রকৃত রাজার অভাব হওয়ায় অনেক ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব এবং নিয়ত 

যন্ধবিগ্রহাদিতে পৌগ্বদ্ধনবাসী গ্রজাগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট এবং ধর্ম, শিল্পবাণিজ) 
কৃষ্যাদ্রি কার্য্ের অনিষ্ট হইতেছিল। এই লময়ে সেই ভীষণ ছুর্দিনে প্রকৃতিপুঞ্জ সেই “মাতস্ত- 

যান” দূর করিয়! শান্তি সংস্থাপন কামনায়, পরম সৌগত দয়ালু প্রজারগ্রক পাটলীপুব্রয়াজ 
প্রীধর্মপালদেবকে পৌগ্ু.বর্ধনের সিংহামনে সংস্থাপিত করিয়াছিল। এই ব্যাপারে ঘিদ্দু 

ও বৌদ্ধ সকলশ্রেণীর গ্ররৃতিপুঞ্জেরই তুল্যরূপ অধিকার ছিল। ধর্মপাল উভয় সম্প্রদায়কেই 
সমান দেখিতেন ইভাই প্রকাশ পাইতেছে। তাহার সময় হইতেই হিন্দু বৌদ্ধ সম্প্রদায় 

মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার সুত্রপাত্ত হর এবং পুনরায় বৌদ্ধপ্রভাব পৌগু বদ্ধনে বিদ্তার 

ল।/ভ করে। এই সময়ে বৌদ্ধপ্রকৃতিপুর্ণ পৌগু বর্দমের শানভার গ্রজাগণ একজন বৌদ্ধ- 
নরপতির হস্তে তুলি! দিয়াছিল কেন? আমরা বিশ্বাস করি হিন্দুনরপতিগণ বৌদ্ধগণের 
উপর তখন অত্যাচার করিত, কিন্তু ঝোঁন্ধরাজগণ হিন্দু্গণের উপর অত্যাচারী ছিলেন ন| 

এবং পৌগু, বর্ধনে হিন্দু অপেক্ষা! বৌঁন্ধ প্রজার সংখ্যা অত্যধিক ছিল। 

খালিমপুর হইতে ধর্মপালদেবের তাম্রশাপনের অনুসন্ধান এবং তাঁহার কতকাংশের 

প্রতিলিপি আমি ৬ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়কে দিয়াছিলাম। আমি বটব্যাল মহাশয়কে 
সঙ্গে লইয়! উক্ত গ্রামে গিয়। তাহাকে তাত্রশাসনখানি দেখাইয়াছিলাম এবং তিনি উহু! 

৯০২ টাক। মুল্যে থরিদ করিয়াছিলেন। তাহার পাঠোদ্ধার হইলে যে বিষয় অবগত হওয়া 

গিয়াছে তাহার ক্ষুদ্রাংশ এইস্থলে সান্নবিই করিলাম। উল্ত তাতম্রশাননের পাঠোদ্ধার শীবুক্ত 

রজনীকান্ত চক্রবন্তী মহাশয় সমাধ! করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় বটব্যাল মহাশয় তাহ! 

স্বীকার করেন নাই। 
ধর্মপাল ৭৭০ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাহার স্বৃডী হয়।* ধর্মপালদেব 

গাটলীপুত্র নগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হ্ইয়াছিলেন। তাহার অধীনে পৌগু. বর্ধন ছিল। 

তাহার মহাসামস্তাধিপতি নারায়ণবন্মীই পৌগু,বদ্ধনের মহাসামন্তপদে গ্রতিষঠিত ছিলেন। 

হিন্দুপ্রজার মনোরঞ্জনার্থ নারায়ণবর্ধ! শু ভস্থলীতেপ্ভগবান্ হুমা নারায়ণ ভট্টারকগনামক নাঝা- 

য়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ করেন । বৌদ্ধ ধর্প্লাবিত গ্রদেশে বহুকাল হিন্দু €দবদেবীর সমাদর 

অপস্থত হইয়াছিল বিশেষতঃ পৌগু,দেশে। বৌদ্ধ উৎসবের অনুষ্ঠান হিন্দুরাও তৎকালে 
করিত এবং বংশপরম্পরাগত সেই অভ্যান এতাদৃশ বলবৎ হুইক্লা পড়িয়াছিল থে বছ্- 
কাল ধরিয়! হিন্দুদেবদেবীর উৎসবাদিও বৌদ্ধ উৎসবের সময় ও বৌদ্ধ উৎসববৎ অন্তিত 

* বিখকোয ১১শ ভাগ ৩১৭ পৃঃ। 

+ 'বুদ্ধনারায়ণভট্টারক" পাঠ হইবে । সা-প-সম্পাদক। 
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হইত, কেবল যুদ্ধের স্থলে হিন্দু দেবদেবী অর্থাৎ শিবাদিমুর্তি স্থাপিত হইত মাত্র। তৎকালে 

পৌগু,বর্ধন দেশে বৈদি ক পুজকবাদ্গণ ন। থাকাতে উক্ত নুন্ননারায়ধদেবের পুজার জন্ত লাট- 

দেশীয় দ্বিদ আনাইতে হইয়াছিল। লাটদেশীয় ছিজদ্বার1 পুজাদি সম্পাদিত হইলেও বৌদ্ধ 

উংসবাদির সহিত যে তাহার উৎসবাদি আচরিত না হইত তাহা! নহে; এদেশে যে ব্রাঙ্গণ 

ছিলেন তাহার। হিন্দু দেবদেবীর পূজাদি অবগত ছিলেন ন! অথবা বৌদ্ধ ধর্শভাবাপনন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। এই সমন্ধ আধুনিক মালদছের গম্ভীরাঁর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বলি! 

বিবেচন। হয়। ধর্্মপালের পর তদবপাল তৎপরে বিগ্রহপাল এবং তৎ্পরে নারারণপাল' 

রাঙত্ব করেন। নারায়ণপাপবেবর় সময়ে আমর। বৌদ্ধরাজ কর্তৃক শিবপ্রতিষ্ঠার বিষয় 

অবগত হই। 

নারারণ পাল ৯১০--৯৩ থুষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত রাজত্ব করেন। নারারণপাল ন্তারপরারণ, 

দ্রিদ্রবৎলল, গ্রপ্গাপ্রিয়, ধার্মিক ও অমিতপরাক্রমী নরপতি ছিলেন। নারান্পণ পালদেবের 

একখানি তাম্রশীসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি হিন্দুপ্রজ্াপুঞ্জের মনোরঞ্জনার্থ শিব- 

প্রতি করাইয়ছিণেন। শ্রীমান্ নারায়ণ পালদেব শ্রীমুগগিরির জয়ঙ্কদ্ধাবার হইতে ভূষিদান 

করিয়াছিলেন, দানের গ্রয়োজন ও পাত্রাদিসন্বন্বী্ন কথ। ৩৮--৪৪ পংক্তি পর্যন্ত খোদিতাংশে 

রহিয়াছে । শিবভট্টারকের “বথাহং পুজাবলিচরুসত্রন বকর্মা্র্থং তথা পাশুপত আচার্য পরি- 

দের “শয়নালনগ্লান প্রতায়ভৈষপরিষফারাদ্যর্থমঠ এবং শ্বাভিমতাবলম্বী অন্ত জনগণের "স্বপরি 

কল্িতবিতাগেন অনবস্ত ভোগার্থসঠ এই ভূমিদান পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই স্পষ্টই 

ব্বেখিতে পাওয়। যাইতেছে। নারারণপাল স্বয়ং “পহআ্ায়তন দেৰালয়' সংস্থাপিত করিয়। 

তথায় সর্বধন্মাবলখী গ্রলাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা এবং শৈৰ পাশুমত মতের প্রচার 

করিম্াছিলেন । তাহার অন্ুচরবর্গের চেষ্টাক় বৌদ্ধমতের বিলোপ হইয়! পাশুমত মত 

গ্রচশিত হওয়ার ফলম্বরূপ নারায়ণপালদেব সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য দেবালয় করিয়া- 
ছিলেন) তাহাতে যেমন শিবভট্রারকের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেইরূপ পাশুপত আছচা- 
ধ্াানুচরবর্গের ও স্বাভিমতাবলম্বী অর্থাৎ বৌদ্ধমতাবলহ্বী অপর জনগণেরও শয়নাসনাদির 

বাবস্থা হইয়াছিল। তাহার! পরস্পরের দিত বিবদ-মান ন! হই! মকলেই যাহাতে রাঁজদত্ত 

প্রনাদ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্ত *ম্থপরিকল্লিতবিভাগেন” ভোগের ব্যবস্থ। হইগাছিল। 

ইহাই পৌগুবদ্ধন নগরে শিবোপাসনার আরম্ভ বলিতে হুইবে। বাৎসরিক বৌদ্ধপর্ব 
উপালন| উত্দদবের সময়ই যে এই শিব ভট্টারকের বৌদ্ধ উৎসবাদির অনুরূপ নৃত্যগীত 
বাস্কাদির ঘার। আলোক মালাশোতিত শিব সকাশে নিশা! অতিবাহিত ন! হইত তাহার 

কোন হেতু দেখিতেছি না। আমরা শিবপুক্জা বা শিবোৎসব গেম্তীর1) প্রক্রমে বৌদ্ধ উৎসবের 
অনুবূপ উৎপত্তি এবং নারায়ণপাল প্রতিঠিত সহআায়তন দেবালয় হইতেই গম্ভীরার ন্যায় 

সার্বজনীন উৎসব অনুভব করিতেছি । এই পালনরপতিগণের লময় হইতেই বৌদ্ধ উৎসব ও 
&শব উৎসবের একই প্রকার আঁংয়ান্দন ও অভিন্য হইত, ক্রমে নীজাতীয় বৌদ্বগণ, মধ্যে 
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-বৌদ্ধতাক্ত্রিকতার গ্রচলন হয় এবং তৎকাবে বৌদ্বধর্শ প্রভাব হাল হইতে থাকে, সেই সময়ে 

নীচ জাতি মধ্যে অথবা সাধারণ গ্রজাগণ্ের মধ্যে তান্ত্রিক ভাবাপন্ন বৌদ্ধ ধর্মবিধননক গীতাদি- 

কচিত ও গীত হইত এবং জ্ীধর্শপুজার অদ্ভুত ফললাতের লোভও প্রদত্ত হইত । মক্ামহো* 

পাধ্যায় ভ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রমাইপঞ্ডিত ধর্দপালের সমসাময়িক বাইতি 

জাতীয় ছিলেন, * তিনি ভ্রীধর্দমপুজ। পদ্ধতি ও ধর্মাগীত রচনা করেন। 

“নানআচরিল গীত পণ্ডিত রমাই গান। 

একল রমাই দ্বি্ন শয়ল অবধান ॥* 

ধর্মপুজ! সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন পুম্তক সমুদয় সাক্ষ্যগ্রদান করিতেছে। মহ্ুরতটের 

গোৌড়কাব্য, খেলারামের পুস্তক, রামচন্ত্র প্রণীত ধর্্মমঙ্গল। [ঘনরাম, রামদাসটকবর্ত, রূপরাম, 

মহাদেব চক্রবর্তী ও সীতারাম দাসের ধর্মমঙগল দ্রষ্টব্য ।] রমাই পঞ্চিত বাইতি, কিন্ত বোদ্ধধর্শা 

গু্ক, ইহার পৃজাপন্ধতি ও ধর্ত্দের গান আলিও রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নীচ জাতি জনগণদার। 

ধর্দের গাজন নামে অনুষ্ঠিত হুইয়। থাকে । ধর্মের গাজনের উদ্দেশা ধন্মপূজার গ্রচলন এবং 

এজন্মে সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ এবং জীবনান্তে নির্বাপ-প্রাপ্ডি। ধর্দসপুজাপদ্ধতি কঠোর 

তান্ত্রিকতাপূর্ণ। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন একই প্রকাঁর। শিবের গাজনে 

বা] পিবপুজার উদ্দেশ্য পাধিব প্রশ্বশ্যাদ্দিগাভ এবং জীবন।স্তে শিবলোকবাল। ধর্মদ- 
সংগীতাদি যেমন ধর্্মপুজার গুণকীর্তনপুর্ণ, (শবায়ণ বা শিবগীত নামক পুস্তকে তদ্রপ শিব- 

মহিম! ও পৃঞ্জাপদ্ধতি প্রকাশ পাইতেছে। 
শিবের গাজন বা চড়ক অথবা! চৈত্রমাসিক শিবোত্সব এবং এই ধর্মের গাজনও জপ 

ধর্মোৎসব। মালদহের গম্ভীর! উৎসব যাহ। তাহাই শিবোৎসব, কিন্ত ধর্মোৎসবের সহিভ 

একই মৌলিকত। রক্ষ! করিতেছে। 
আমর! গভ্ভীরার মৃলম্বরূপ বৌদ্ধধন্ম্ের গাজনের বিশদ বিবরণ বিবৃত করিব,তাছ! হইবো 

শিবের গাঞজন বা চড়ক অথব! গম্ভীরার বিষয় ভ্ন্দররূপে হৃদয়ঙগম হইবে। ধর্ধের গান 

বা ঞ্রীধর্শপুজ| বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মের অন্তর্গত বলিয়া বৌদ্ধ প্রভাবের মধ্যে লিখিত হইল। শিবের 
গাজন ব৷ চড়কপুঞ্জ। শৈবগ্রভাবের বিবরণ মধ্যে প্রদত্ত হইবে। ঘনরাম প্রণীত জীধর্মমলল 

হইতে শ্রীধর্মপুজার বিবরণ প্রদত্ত হইল। শ্ররধন্ম বুদ্ধদেবের একটি নাম। যতগুলি, ধর্মগীত 
আছে, সমুদায়গুলিতেই গড়েন গ্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়। যায় এবং গৌঁড়নরপতিগণের বিবরণ 
লিখিত আছে। ইহান্বারা বুঝিতে পারা যায় যে গৌড় বা! গৌও,বর্ধনই শ্রীধর্মমলগল বা 
ধর্মগীতির প্রধান উৎপত্তিগ্থল; বৌদ্ধপ্রধান গোঁড় হইতেই ধর্মপৃজার উত্তব ও প্রচলন হুই- 
য়াছে। ঘনরামের শ্রীধন্মমঙগল পাঠে অবগত হওয়। যায় ষে গৌড়নগরের অনতির ক্ষিণে 

ধমতীনগরে বৌদ্ধধর্মপূজক রমাইপগ্ডিতের বাস ছিল, তাহার কন্া সামুলাসুন্দরী পিতার 

* রামাই আপনাকে “ছ্বিজ" বলিগ্াা পরিচিত করিয়াছেন। কোন প্রাচীন পুস্তকে তিনি বাইতি জাতীয় 

বলয়! বর্ণিত হন নাঁই। সা-প-প-সম্প।দক। 
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ভার ধর্মপৃর। গ্রচলনার্থ নিযুক্ত ছিলেন। আমার বিশ্বাস, বৌদ্ধগৌড় বর্তমান পিছলী 

(পেশল ) গঙ্গারামপুরের কাঠালে ছিল, রমতীনগর সম্ভবতঃ বূর্তমান অমরতী ব। অমৃতী 

নামে খ্যা্ড হইয়াছে। | 
"কপূর কছেন দাদা চল এক দৌড়। 

আগে ত্র রমতিনগর ত্র গৌড় ॥* (শ্ীধন্মমঞ্ল ) 

ঘনরাম বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিশেন বা শ্রীধর্ম্ের কল্যাণে তাহার পিতা মাত। তাহাকে লাভ 

করিয়াছিলেন। *্রীমন্, নামটি বুদ্ধদেবের এসং শ্রীধন্ম নামটিও বৌদ্ধকনগ্রিয় বুদ্ধদেবের | 
ঘনরাম তাহার সঙ্গীত পাপারস্ভে পিখিয়াছেন-_ ূ 

“হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ুরভট্রের পথে 

জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়। ৮৪৮ ৰ 

ইহাতে বুঝিতে পার! যাইতেছে, 'ময়ুরভট্ের গৌড় কাব্য অবলম্বনে কবি ঘনরাম রমাই 

পগ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীধন্মমঙ্গল রচন। করিয়াছেন । ঘনরাম পুনশ্চ বণিয়াছেন-_ 

| “মযুরভটে বন্দি সঙ্গীত আছ্ভ কবি।” 

"মমুরভট্ট বন্দি দ্বিজ্জ ঘনরাম গায়।” 

অর্থাৎ ধর্মলঙ্গীত রচনার মযুরভষ্টই প্রথম পথ-প্রদর্শক। পূর্বে রমাইপঞ্ডিত ধর্মীপুজ! 

পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ময়ুরভট্ট শোঁড়কাব্যে তাহ। গীতাকারে রচন। করিয়। 

সাধারণের গোচর করেন। পগোঁড়ে ব্রাহ্মণ*্প্রণেত! লিখিক্জাছেন, “এই মযুরভষ্ট উদয়নাচার্ধয 

ভাছড়ীর সমসামগ্রিক লোক এবং পরিবর্ত-মর্যাদ। বিধানকালে উদর়নাচাধ্যের সহায়ত! 

করিয়াছিলেন।* উদ্য়নাচার্যের আদিপুরুষ ক্রতুভাছুড়ি। তিনি বল্লাল সভায় কৌলীন্তমর্ধাদ! 

প্রাপ্ত হন, তাহার অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ বৃহস্পতি আচার্য, ধিনি বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য) দিক্ধনির 
রিচারে পরাস্ত হইয়। বনগমন করেন, তাহার পুত্র সুবিখ্যাত উদয়নাচার্ধ। ভাছুড়ী অসন্কতঃ ১৫০ 

ধেড়শত বৎসর পরের লোক। বলাল ১১১৯--১১৬৯ খুষ্টা্ধ পধ্যস্ত বর্ধমান ছিলেন। 

তাহ! হইলে অনুমান ত্রয়োদশ শতান্দীতে উদয়নাচার্ধ জীবিত ছিলেন। ময়ুরভটও পেই 

সময়ে জীবিত থাক। সম্ভব। এই ছয়শত বৎসরের পুরাতন পুস্তকবর্ণিত বিবরণ 

সম্ভবতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রচলন বিষয়ে উত্তম গ্রমাণ প্রদান করিতে সমথ। এই মধুর 
ভট্ট প্রদর্শিত পথের ঘনরাম পথিক । 

ঘনরামের শ্রীপর্মমঙলল হইতে শ্রীধর্পুজার বিবরণ সংক্ষেপে গুদত্ত হইল। গৌড়েশ্বর 
ধর্মপাল দক্ষিণ ময়নাধিপতি কর্ণদেনপুতর লাউসেন কর্তৃক উপদিই হইয়! গৌড়নগরে 

শ্ীধর্দোৎসব ও গুঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লাউদসেন ধর্শের অনুগ্রহে অপাধারণ দৈব 
শক্তি প্রাণ্ড হইয়াছিলেন, উক্ত দৈব-ক্ষমত! লাভ ইচ্ছায় ধর্পাল ধর্মপু্দ। আর্ত করেন। 

লাউফেনের ধন্মগুরু রমাইপগ্ডিত ( ধর্মপৃকেরা অদ্ভাপি পণ্ডিত নামে খ্যাত); ধর্মপাল 

গৌড়নগরে ধ্মপুড়।া গরথম ঞচলন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়না । তৎ্পুর্বেও 



লিল ১৩১৬ ] আছোের গম্ভীর ২৫ 

ধন্মপুজ! গরচলিত চা রমাইপণ্ডিত ধর্শপৃজার বিধি প্রকাশ করিগাছিলেন। ধরলে 

লিখিত আছে-- 

প্ধর্মপাল নামে ছিল গোৌড়ের ঠাকুর ।” 

পাটলিপুঞ্জরা গোপালবংশজাত শ্রীধন্মপালদেব এবং ঘনরাম বর্ণিত গৌড়ের ঠাকুর 

ধর্মপাল ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মাণিকচন্দ্রের ভ্রাতা ধর্মপাল ধাহার রাজ" 

ধানী রঙগপুরের অন্তর্গত ধন্মপুর ছিল, তাহার রাজ্যকাল বঙ্গের পুরাবুত্ত” লেখক ৯৯৫--. 

১০২৯ খৃষ্টাব্দ বিবেচন। করেন। মাণিক্চন্দ্রের মহিষী হাড়িপ! ব1 হাড়িসিদ্ধার নিকট ধর্ের 

পৃা-পদ্ধতি আচরণ করিয়! পুত্রলাভ করেন এবং উক্ত ধর্মপালের সছিত যুদ্ধ ক্রেন। এই 

লময়ে প্রাচীন (বিশেষ বঙ্গদেশের) বৌদ্ধগ্ষেজ সমুদয় বিনষ্ট ও অরণ্যসমাকুল হুইয়। পড়িয়া ছিল, 

তাহার নিদর্শন শ্রীধর্মমঙ্গলেই দেখিতে পাই। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় 

ধর্মপু্। করিতে মনস্থ করিলেন, রঞ্জাবতী উৎনপুরের  ন্ুখদন্তের নিকট ধর্ম-পুঙ্জার সন্ধান 

পাণ্ত হইয়াছিলেন। 

*উৎসপুরে স্থখদত্ব বারুইননান। 
করিছে ধর্মের পুজ। মজাইন়! মন ॥ 

গান লইন়! এল ময়ন! নগরে। 

শিরে ধর্দপাহক! সোণার চতুর্দোলে॥ 

কত পঞ্ঠ বাস্চবাজে আদ্যের গাজনে। 

আনন্দে অবাধ নাই ময়ন। ভুবনে ॥ 

ঢাক ঢোল নিঙ্গা কাড়া একাকার মর়। 

আনন্দ আবেশ সবে বলে ধন্ম য় ॥” ( ঘনরাম ) 

রজাবতী হ্ুখদত্তের নিকট অবগত হুইলেন_রমাইপর্ওত বিখ্যাত সিদ্ধ ধর্মপূর্জক। রমাই 
গঙিতকে ময়নানগরে আহ্বান করা হুইল। রমাইপটওতের কন্তা সামুল। বঞ্জাবতীকে 

পু্ধাপদ্ধতি বিবৃত করিয়! বুঝাইলেন। 
“সামুল! এতেক যদি বলিল রঞ্জীয়। 

পুঁথি দেখি পণ্ডিত প্রমাণ দিল তায়” , 
ঠাপাইক্ষেত্রে ধর্মপৃজার স্থান নির্দিষ্ট হইল, কারণ টাপাহ গ্রাচীন ধর্দপূর্নক-প্রসিদ্ধ স্থল 

কিন্ত তৎকালে টাপাই ঘোর অরণ্য হইয়! পড়িয়াছিল। 

পইহারে পাই বলি, এই মহাপুণাস্থলী, 
সামুল] বলিল ইতিহাদ।” 

রম ঙ 

"মকরাক্ষ মহামতি; জার জারা টাপানহা 

টাপাই খেয়াতি যাহ হতে ।৬৮ 



৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য) 

টা কঃ কঃ গা 

কানন কাটিয়া বিধি, বান্ধায়ে রতন বেদী 

পুজ ধর্ম পুর্ণ হবে আশ।” 
তৎকালে অধিকাংশ গ্রাচীন ধর্শপুঞ্জার স্থান অরণাগত হুইয়াছিল, ইহাই তাহার এক মাঞ্জ 

শ্রমাণ নহে, পশ্চিম-উদয়পাঁলাতে ও দেখিতে পাই £-_.. 

"সামুলা বলেন এই আসন্ের দেহার1। 

কানন কাটায়ে কর গাজনের ত্বর1 ॥” 

ধ্মপূজায় কি কি আবশ্তক তাহার বিবরণের কিয়দংশ ধর্মপাঁল রানার ধর্মপুঞা হইতেই 

শংঞহ করিয়া এইস্থলে প্রকাশ করিলাম। গৌড়পতি ধর্মপাল রমতাঁর রমাঁই পণ্ডিতেক 

বিধানমত ধর্মপূজ্জার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
গ্থমেই-_-“ন্ুচারু চওর বান্ধে তোলাইয়! মাটা। 

ৃ তায় তোলে দেয়াস তেত্রিশ বড় পাটী ॥” 
ই গ্রকারে সুন্দর গৃহ নির্মিত হইলে গৃহের উপরে-_ 

“্গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাঁল। 

মাঝে মাঝে শিখিপুচ্ছ শোভ। করে ভাগ ॥ 

কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে । 

কাঢচঢাল। কাঞ্চনবরণ করে মেজে ॥ 

পাষাণে রচিত পীড়া দ্বার চিত্রময়। 

দেখিতে মণির চান চিত্ত বান্ধ। রয় ॥ 

বিবিধ নৈবেগ্াদি ও উপকরণ সম্ভারে গৌড়পতি ধর্পুজায় নিষুক্ত হইলেন। পুজার জন্চ 
“পরিমাণ প্রচুর পুরট পন্মমালা ॥* 

লই! জীন আন্তের গাঁজনে অর্পণ করিলেন। ধর্মপুজায় গ্রচুর পন্মপুশের প্রয়োজন, 
জভ্াপি রাঢ়ে তাহা দৃষ্ট হয়, এবং আছ্ের গম্ভীরাতেও পদ্মপুষ্প গ্রয়োজন হুইয়! থাকে। 

ধর্শপুজার জন্ত ঢাক, ডে।ল কাসি, পিঙ্গা বাদ্দিত হুয়ু এবং গীতাদিরও যথেউ বন্দোবস্ত 

করিতে' হয়। | 

শতিন সন্ধা! গীত-বাদায অনাদ্য সঙ্গীত। 
ধর্মপুজে নরপতি মজাইয়। চিত্ত |” 

সতৎপরে অগ্তান্ত বিধি রঞ্জার ঠাপাইএর আগের গাঞ্জনের অনুষ্ঠান হইতে সংক্ষেপে 

লিখিত হইল। 

রন্াইপত্ডিত। হরিহর বাইক, সামুলাসুন্দরী রঞজাবতীর সহিত টাপাইবন কাটাইয়। 

ধর্দের পুপার স্থান গ্রস্তত করিলেন। রমাইপগ্ডিত তথায় ধর্মের বেদী বাধাইয়াছিলেন, 
গে বেদীটি-_. 



সন ১৩১৬ ] আছর গম্ভীরা পট 

“মঞ্ডিত করিল সব দিয়ে তায় চুণ। 

ঘতনে জালিবে যায় যজ্ের আগুন ॥” 

তাহার পর বেদীর চতুর্দিকে রারকল। রোপণ করিয়া এবং বনফুলের মালাছার। “তেখকি- 
বেষ্টিত” করিল, রঞ্জাবতী “আপনি মার্জনা করে ধর্ছের দেহারা।”» তাহাতে চননেক 

ছড়। দিল এবং | 

“ধর্মজয় ডাকে সবে চাকে পড়ে সাড়1।” 

ভৎপরে নদীতীরে ম্বান উদ্দেশে গমন করিতে আরস্ত করিল এবং মমবেত জনগণকে, 

প্লায় দিতে সামুলা দকণ নংযাতে। | 

নাচিতে লাগিল! নবে বেত লয়ে হাতে ॥ 

বায়েন বিভোল নাচে বাজায় রগড়ে ।৮ 

ক্রমশঃ সকলে টাপাইঘাটে “লোটাইয়। পড়ে ।” স্নানাস্তে ধৌত ধুতি পরিধান করিয়। 

“নাচিতে নাচিতে ঢ।কে ধরন্মজয় ধ্বনি। 

দেহারা নিকটে আমি লোটায়! অবনী ॥ 

জকুটি বাজায় ঢাক রাখিল বায়েন।” 

তংপরে সকলে শুন্ধমনে পুজায় বসিল। দ্বৃতের প্রদীপ অলিল এবং ধূপ ধুনায় সেই স্থান 
অন্ধকার গ্রার হইয়া গড়িল। 

ঘন ঘন ধ'মলয় শব্দ উত্থিত হইল। মংয!তের মকলেই মন্তকে থধূন। পোড়াইতে, আরস্ত 
করল, এক পদে দণ্ডায়মান হইয়। রহিল। এই গ্রকারে পুজা মেদ্দিন শেষ হহল। 

“রঞজাবভী সেবেন সামুল। দেন জয় ॥” 

নবমদিবস পধ্যন্ত এবধিধ পুজ। আচরিত্ত হইল। দ্রশমদিবসে গামার কাটিয়া ধর্মজয় ঘোষণ! 

করিল, তৎপরে গণেশাদি দেবতার পুজা করিয়! "জ(গাল গামার গাছে ।” তৎপরে ধর্মপুজক 

াঁত নকলে ধরাধার করিয়! বৃক্ষের বরণ করিয়।_- 

'বাদ্ধিল সবার করে স্থৃতা ॥” 

ততৎপরে ঘোর বান্তোগ্ধম সহকারে একপ্রকার অনুষ্ঠানের আরম্ত করিল। 

“সাজায়ে কদলী-মধ্চে, কাটারি পাতিয়েসঞ্চে 

ভর দিয়া এল ধরন বাটে ॥* 

এই অনুষ্ঠানকে “কাটারি ভর বলে? । নদদীতীরে কর্দলী-মঞ্চে সারি সারি থড়গ বা তরবারি 

হ! কাটারি ( দা) সাঁজাইয়! দেওয়া! হয়, সংষাতের ধর্ব্রতিগণ স্গানান্তে পিকতবদনে দেই মঞ্চ, 
শহ্যায় শয়ন করে এবং অন্তন্ত ভজগণ তথ! হইভে ধর্দবেদী ৰ দেহারা সমীপে আনয়ন হরে 

এবং সপ্তবাঁর বেণী প্রদক্ষিণ করিয়। অবতরণ করে। অগ্তাপি রাচ়ে এই ভর দেওয়া হুইয়। 

থাকে। তৎপরে “নব্রত্ব জালে তপস্থিনী।* এই নবরত্ব জালা শেষ হইলে সকলে “প্রণাম 
খাঁটিতে' মারস্ত করিল, প্রণাম খাটা পাঠকগণ অধগত আছেন বিশ্বাস কথ্ধি_- 
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“পুলকে গ্রণাম খাটে, পঞ্চ বাগ গীত নাটে, 

যোগ যজ্ঞে জাপিল যামিনী।” 
আমরা আগের গম্ভীরাঁতে 'সেবাগড়া" (প্রণাম খাট) দেখিতে পাই এবং সমুদ্ায় রাত্র 

“্পণ্ঠ বাগ গীত নাটে” অতিবাহিত হইতেও দেখি। পরদিবস ন্গানাস্তে পুর্বববৎ ধর্শপুা শেষ 
করগ। একে একে 

"নমঞ্চে সন্্যাস কাটী গাড়ে চন্ত্রবান বটী 
ঘোরমুখা খুর খরশান। 

কমিয়ে কোমর আটি মুদিয়ে নয়ন ছুটি. 
ঝুপ করে ঝাপ দিল তায়॥ 

ঘোর বাগ্থ জয় রোল সামুলা দিলেন কোল 

পুনর্ব্বার উঠিল, নির্ভয়া। 
সলী শুদ্ধ ভক্তযত পুনঃ পুনঃ এই মত 

ঝাঁপ দিল তবু নাই দয়া ॥” 
এই প্রকার “বটিবাপ' পালা শেষ হইল) পাঠকগণ এই বটাঝাপ বুবিলেন কি? ধাহারা 

শিবের গাঁজন বা ধর্দের গাজন দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে আর বুঝাইতে হইবে না, কিন্ত যাহার! 
দেখেন নাই তাহাদের বৌধগম্য হেতু সংক্ষেপে লিখিত হুইল। মঞ্চো পি ভক্তগণ দ্বণ্ডীয়মীন 

হইলে মঞ্চের নিয়ে ও সম্মুথে কদলিভেলায় সংবদ্ধ অর্দচন্ত্রীকার শাণিত বটী সারি সারি করিয়া 

বিদ্ধ কর! হয়, অন্থান্ত সংযাতের ভক্তগণ সেই চন্ত্রবান বটীযুস্ত ভেলাটি কিঞ্চিৎ উদ্ভত করিয়া 
ধারণ করে; ঘন ঘন ধর্মজয় ৷ শিবজয় ঘোষণ1 করিতে থাঁকে এবং বাগ্থ ভাণ্ড হইতে থাকে। 

সেই মঞ্চোপরিস্থ ভক্ত নয়ন মুদ্রিত করিয়৷ বঙ্গ বিস্তারপুর্ব্বক সেই ক্দলিভেলায় পতিত হয় এবং 
বন্াবৃত করিয়! তাহাকে শ্রীধর্শের নিকটে বা শিব সন্নিধানে আনয়ন করে। তৎপরে 'শালেভর, 

নামক শেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লৌহনির্মিত শালকাটায় (শুঙ্ষাগ্রপ্রেক) তীক্ষা গ্রভাগ উদ্ধমুখে 

রাখিয়। একটা কাষ্ঠফলকের ( মানব শয়ন করিতে পারে ) উপর বিদ্ধ করিতে হয়, ঘনরাম 

(লখিয়াছেন যথ।--৭পরিপাটা শর সে উত্তম গেছে আটা ॥ 
রী উপরে সুর্যের ছট1 করে ঝক্ মকৃ। 

পড়িলে পতঙ্গ কুট। উথলে পাব ॥ 

সিন্দুর জড়িত জবা শে।ভা করে ভাল। 

: মঞ্চের সম্মুথে নিল মুর্তিমান কাল ॥” 

যখন মঞ্চের সম্মুখে নীত হয়, তখন যে আশ! ব! কামনায় ধর্মপুজায় ব্রতী হওয়া যায়, যদি 
সে কামন৷ পূর্ববন্তী কঠোর সাধনায় স্দ্ধি ন। হয়, তবে শেষ এই “শালে ভর” মঞ্চে ধর্জয় ঘোষণ! 
করিয়া সন্কল্পমূলক বিষয়ে একান্ত নিষ্ঠাবান্ হইয়। ধর্উদ্দেশে জীবন ত্যাগ বাসনায় বক্ষ বিস্তার 
কয় নির্ভয়ে পন্ফ গ্রদান করিয়া পতিত হইতে হয়। 
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*ঝুপ করে ঝাপ দিলে শব উঠে ঝুপ ॥+ 

“বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠ হয় ফার।” 

অতি পুর্বকালে এইপ্রকার শালেভর হইত, এক্ষণে হয় ন।) আমি বাল্যকালে বর্ধমান 

জেলার কুচুট গ্রামে শ্রীধর্্মরাজের পুজায় শালেভরের প্রেকবিষ্ণ তক্তাটি দেখিয়াছি, তাহার পুজা 
হইত, কিন্তু শালেভর দিতে দেখি নাই। 

পিহ্বা-বানফোড়া, কপাল-বান-ফোড়া প্রভৃতি কতিপয় বাণবিদ্ধ লোককে শোণিতাপ্ন,ত হইয়। 

নৃত্য করিতে দেখিয়াছি । ধর্দের গাজনে চড়ক হয় না,উহা শিবপুজার অঙ্গ । অধুন ধর্মের পুজক 
ডোম বা হাড়ী; তাহাদিগকে পণ্ডিত বলে। কোথাও কোথাও বাইতিও আছে'। ধর্মের 

পুজার সহিত কালুরায়ের পুজা! হইয়। থাকে এবং শ্রীংশ্মপূজাকালে জ্ভ্রীধর্মকালুরায়* নাম 

একত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। রাঢ়দেশে কালুরায়, বাকুড়ায়, খেলারাম গ্রভৃতিরও পুজা 

দেখা যায়, উহাও ধর্মপুজা | তাহার! ধর্পুঞ্জক ও সিদ্ধ ছিলেন, সেই কারণে তাহাদের ধর্শের 

পুজার সহিত পুজা হইয়। থাকে। 
দক্ষিণ ময়নাভূমের রঞ্াবতীপুত্র ধর্ম্মপুর্জক সিদ্ধ লাউসেনের প্রধান সেনাপতি ও ধর্মতত্ত 

কালুডোম ছিল। সেব্যক্তি ভীষণ ক্ষমতাপালী বীর ছিল। সিদ্ধ লাউসেন যখন নির্ব্বান প্রাপ্ত হন, 
তখন তাহাকে লইতে স্বর্গ হইতে রথ আইসে, কালুডোমকে দেই রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইতে 
অন্ুঝোধ করিলে কালু বলল-_- 

“সেন বলে কালুবীর চল স্বর্গবাস। 

কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাস॥ 

হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় দ্বর্গপদ। 

যথ] পাই সাই শুকর মাংস মদ ॥ 
সেন বলে স্থধাভোগে রাখিব সতত। 

কালু বলে স্বর্গকে আমার দণডবত ॥ 

বোল শুনি বীরের বলেন বর দাত । 

কৌবির ঝাপর! হও কুলের দেবত| ॥ 

ডোমগণ সদাই পুজিল মদ মাসে। 
কালু বলে নেহাল করিলে নিজ দাঁসে ॥” 

আগ্কের গাজন ব৷ ধর্শের গাজন, শিবের গাজন, গভ্ভীর1 প্রভৃতি সকল উৎসবেই ভক্তগণ 
গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে নৃত্য গীতািসহকারে শোভাযাত্রা করিয়। থাঁকে। পুর্ববকালে ধর্মের গাজ- 
নেও তব্দরপ হইত। উৎসপুরের সখদত্ত পগাজন লইয়া এল ময়ন! নগরে* লিখিত আছে 

দেখিতে পাই এবং "শিরে ধর্মপাছুক।, অর্থাৎ “সোনার *খড়ম” মাথায় করিয়া আসিবার কথ! 

আছে। মহারাজ হর্ষবর্ধনকেও ক্ষুদ্র বুদ্ধমুণ্তি মন্তকে বহন করিবার কথা অবগত হই। 

ইতিপূর্বে তাহা লিখিত হইয়াছে এবং শৈব প্রভাবেও এবন্বিধ অনুষ্ঠান দেখিতে পাইবেন। 
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গাঞ্জন ও গম্ভীর! শেষে ভজগণ অগ্থাপি “ধুলাখেলা” করিয়া থাকে। পুর্বে ধর্মপুজায় এই 
ধুলোট দেখি বথা-- 
এ "সম্প্রতি সম্পূর্ণ পুজা টাপায়ের ঘাটে । 

পণ্ডিত গেসাই দিল বিসঙ্জন ঘটে ॥ 

হরিহর দিল আসি আগের ধূমুল। 
গাজনে সন্ন্যাসী সব উড়াইল ধুল ॥ 
প্ডিত সবার ভালে দিল যজ্ঞ ফোটা । 

দক্ষিণাস্ত করি রাণী খোলে যোগপাটা ॥” 

ধর্মাশোক রাজার সময়ের স্তপ, সেই সময়ের বৌদ্ধশিষা ও প্রধান প্রধান বৌদ্ধরাজারগু 
পুজ! এবং বহুমংখ্যক নখ-কেশ-অস্থিবিশিষ্ট স্তপের পৃজা হইয়! থাকে । কালুবীরের পুজাও 
তন্রপ ভাবেই হইয়া থাকে । বৌদ্ধগণের বহু উতৎ্নব আছে, সিংহলে “বনপাঠ” উত্সব গ্রচলি ত) 
আছে। .সেই বনপাঠকালে মধ্যে মধ্যে বাগ্ধোগ্ভম হইয়৷ থকে, রাত্রিকালে প্রদীপ জ্যোতিতে 

সেইস্থল জ্যোতিম্মান্ হইয়া যায়। 'পরিও* উৎসব সপ্তাহকাল বর্তমান থাঁকে। ভোটদেশে 

তিনটি উৎসব প্রচলিত আছে, একটি গ্রীন্মারস্তে, অপর একটি শরতের প্রারস্তে এবং তৃতীয়টি 
শ্নতান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমটি শাক্যমুনির জন্মগ্রহণের শ্মরণস্ুচক। এই অনুষ্ঠান সমুহ একপক্ষ 
ব্যাপিয়। অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে নৃত্য, গীত, ভোজন, দীপদানাদি নানাবিধ আমোদ 
আহ্লাদ ব্যাপার চলিতে থাকে । আমর! ক্রমশঃই দেখিতেছি, তিমুগ্তি স্বীকার, গুরুদন্িধানে 
আত্মপাপ অঙ্গীকার, কি ব্রাহ্মণ, কি শুদ্র, কি শ্রেচ্ছ মকত্রকেই ধর্্মোপদেশ প্রদান, ধর্মানুষ্ঠান 

ও তদীয় ফলভোগ, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমান অধিকার, সন্নযাসিনী ও সন্যাসী সম্প্রদায়, ঘণ্টা ও 

জপম।ল! ব্যবহার, দেবালয়ে দীপন লোবানাদি গদ্ধ দ্রব্য প্রদান, ধর্সঙ্গীত গান ও নৃত্যাদি 
বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ । আমরা বৌদ্ধধর্মের এই ধর্মচরণ ৪ উৎসবামোদাদি আচরণ হইতে 

গন্তীরার জন্ত যৎকিঞ্ৎ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। যদ্ুপি পারগ হইয়া! থাকি তাহা 

হইলে গম্ভীরার উৎপত্তির আবদিস্থানের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই। 

ভোটদেশে শীতান্তে একটি উৎসব হয়, সম্ভবতঃ তাহা চৈত্রাৎসবের অনুরূপ, উক্ত ভোট- 

বৌদ্ধ উত্নব আমাবের গম্ভীরার.স্তায় বলিতে হইবে । ভোটদেশীয় বৌগ্ঈগণ নিজধর্মের সহিত 
হিন্দুধর্ম মিশ্রিত করিয়া শইয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। তাহার! ইন্ত্, যম, যমাস্তক 

(শিব), বৈশ্রবণাদির মন্ত্রপাঠ ও স্তবপাঠ দ্বার। প্রতিদিন তিনবার অর্চনা করেন। 
যমাস্তক" পুজা আমাদের শিবপুজাই বলিতে হইবে। 

শৈবপ্রভাব। 
খপূর্বধ চতুর্থ শতাবীতে (৩২৭ পুঃ খুঃ) শ্রীকসমাট, আলেক্জাও্ডার ভারত আক্রমণ 

করেন; মিগাস্িনীদ সিপিউকস্ নিকেটর নামক গ্রীকনরপতির দত, মৌধ্যরাজসভায় 
দুতন্বরূপ উপস্থিত হন। তিনি এদেশের ধর্দভাব, আচারব্যবহীরাদি দেখিয়া যান, গ্রীস দেশীয় 
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অনেক গ্রন্থে তা! লিখিত আছে এবং আরও লিখিত আছে যে হিন্দুরা বেকস্ ও হফিউলিস 

নামক ছুইটী দেবতার বহুপ্রকার উপাসন। করিয়া থাকেন । বাস্তবিক এ ছুইটি দেবতা আমা- 
দিগের নয়, গ্রীকদের ; এদেশে যে ছুইটি দেবতাকে স্টাহাদের উক্ত দেবদ্য়ের সায় বোধ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার্দিগকেই উক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। আমাধের মহাদেব গ্রাসদেশীয় 

বেকস্দেব একই বলিতে হইবে। মহাদেবের লিঙ্গপূজার ন্যায় বেকস্ দেবেরও লিঙ্গপৃজা 
বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল। প্রকারান্তরে গ্রীকগণ মহাদেবেরই পুজা করিয়াছিলেন। গ্ত্রীস 
দেশেও লিঙ্গপূজা অতিমাত্র প্রবল হইয়াছিল। অনেক নগরেই প্রত্যেক পথে ব্হতর মন্দিরে 
লিঙগমত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল ও সময়ে সময়ে নানাবিধ ব্যাপার সহকারে লিঙ্গোৎ্নব সম্পন্ন হইত। 
জোদ্ফট্ 'ও বুদ্ধদেবের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াঁছে, সম্ভবতঃ বেকস্ ও মহেশ এর. প্রকারেই 

গ্রাসে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়৷ থাকিবে । *ফেলিফোরিয়।” নামে বেকম্ দেবের একটা মহোং- 

সব ছিল, তাহাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির! মেষচ্ন পরিধানপুর্বক সর্বাঞ্গে মসী লেপন করিয়া নৃত্য 

করিত এবং এক একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে (বেবদণ্ডের ন্যায়) চণ্মলিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে 

লইয়! যাইত। তাহারা এইরূপ স্তব করিত যে “হে বেক! আমরা তোমার গুণকীর্ন করি, 

হে উল্লাসের আশ্র ! তোমার গুণকীর্তন সতী স্ত্রীলোকের শ্রবণীয় নয়।” বেকস্ভক্তগণ বেকস্ 

মন্দিরের সম্মুথে যে তাগুব নৃত্য ও গীতাদ্দির আচরণ করিত তাহাও বুঝিতে পারি। এই 
বেকস্দেবের পুজ গ্রায়েপস. নীমক দ্বেবতাঁর বিষয়ে এই গ্রকরণ সম্বন্ধীয় ঘষে সমুদয় কুৎসিত 
বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা স্মরণ করিলেও লজ্জা উপস্থিত হয়। তাহার প্রধান প্রধান 

মহোথ্সব কেবল স্ত্রীলোক কর্তৃকই সম্পার্দিত হইত। তাহার! গর্দভ বলিদান ও মগ্চার্দি বিবিধ 
উপচারে তাহার অর্চনা করিয়! নৃত্য গীতবাগ্ভাঁদি দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিত। 

এখিনিয়স, নামক একজন গ্রীক গ্রন্থকার লেখেন, গ্রীকেরা! বেকস্ দেবের মহোৎসব-বিশেষে 

একশত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্তি বহন করিয়! লইয়! যাইত। আমর! বিবেচন।' 

করি এই বেকস-দেবের “ফেলিফোরিয়” উৎসব আমাদের চড়কপৃজা বা শৈবচৈত্রোৎ্সবের 
অন্ুরপ। এদেশে শিবের গাজনে (শাস্তিপুরে শিবের বিবাহে ) মালদহের গম্ভীরায় ভক্তগণ এবং 

সাধারণ জনগণ গান্বে ধূলি, কর্দিম, মসীচুর্ণ প্রভৃতি লেপন করিয়! গ্রামের মধ্যে নানাবিধ কুৎমিৎ 

বাবহার করে। গ্রীকগণ সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড লইয়! যে তাগুব নৃত্য করিত, আমাদের দেশে বেদ 

লইয়! তন্দপ নৃত্যের ব্যবস্থা৷ দেখ! যায় । গীত বাদ্ধ ও নৃত্যা্দির বিররণ উভয় স্থলেই সমান। 

শিবের গাজনে বিশেষ বিবরণ অবগত হইবেন। টা 
 পুর্বকালে লিঙ্গঈউপাঁসনা! কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ ছিল না । প্রায় অষ্টাদশ শতক্রোশ 

পশ্চিমে মিশরদেশে “আমীরিস,* নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপুজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। 

এই আসীরিস. ও তদীয় ভার্ধা! “আইসীস্ দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে এঁক্য 

দেখা যায়। ভগব্তী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীম্ দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা । তস্ত্রোক্ত শক্তি 

যন্ত্র যেমন তিকে(ণাকৃতি সেইরূপ ব্রিকোণ-যন্ত্র আইসস, দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন 
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হহারকর্ত। আদীরিস্ সেইরূপ প্রাণসংহারক যমম্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন পুজনীয় 

আসীরিস্ দেবের “এপিস* নামক বৃষ তাঁহার অংশ স্বরূপ বলির! পুজিত হইত। এইরূপ 

একটি 'উপাধ্যান আছে যে, বেকস্ দেব ভারতবর্ষ হইতে ছুইটা বুষকে মিশর দেশে লইয়া 

ধান, তাহারই একটির নাম “এপিস” | শিব ও অসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের 

হন্তে যেমন ব্রিশুল, অসীরিস্ দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যায়। মিশরে অসীরিস্ দেবের 
অনেক পাঁষাণময় মূর্তির সহিত শিবপরিধেক্ন ব্যাপ্রচর্খের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উইলকিন্দ 

কত প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সহকৃত চিন্রগ্রস্থের তেত্রিশ সংখ্যক চিত্রফলকে অসীরিস্ দেবের 

চণ্মপরিধানবিশিষ্ট চিত্রময় প্রতিরূপ বিগ্ঠমান আছে। তীহাঁর একটা প্রিয় বৃক্ষ ছিল, তাহার 

পত্র শিব-প্রিয় বিহপত্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত। কাশীধাম যেমন মহাদেবের প্রধান স্থান 

*মেস্ফিল নগর সেইরূপ অনীরিস, দেবের সর্ব্বোপরি মাহাত্বাভূমি বলিয়! পরিগণিত ছিল। 

ছঞ্চ দিয় যেমন শিবের অভিষেক কর! হয়, ফিলিদ্বীপে অনীরিস দেবের পীঠস্থানে সেইরূপ 

প্রতিদিন ৩৬* পাত্র দুগ্ধ অর্পণ কর। হইত । মহাদেবের সহিত অসীরিস,দেবের (বিভিন্নতা এই 
যে, শিব খ্বেতব্্ণ, অসীরিপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকালও কৃষ্ণবর্ণ_ 

“মহাকালং যজেদোব্যা দক্ষিণেংধুস্তবর্ণকম্। 

বিভ্রতং দণ্ডখট্াঙ্গৌ দংস্রাভীমমুখং শিশুম্ ॥* ( তন্্রসার ) 
অর্থাৎ দেবীর দক্ষণ ভাগে ধুন্রবর্ণ, বিকট দ্শন, ভীষণব্দন, দণ্ড ও খণ্টীঙ্গধারী শিশু মহা- 

কালের পুজা করিবে। ভারতবর্ষের শিব লিঙ্গ পুজার ন্যায় মিশরদেশে অসীরিস্দেবের লিঙপুজা। 

অতান্ত প্রবল ছিল। বান্ন কেনেডি এদেশীয় শিব-লিঙ্গ উপাসনার সহিত' মিশর দেশীয় লি 

পুজার ছুইটি বিষয়ে বিভিন্নতা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে লিঙ্গ 
মুত্তির গ্রাম-যাত্র। ব। নগরযাত্র! গ্রচলিত নাই। তাঁহার একথাটা নিতান্ত অমূলক। বাঙ্গালাদেশে 
,চৈত্র-উংসবের সময় দন্যাসীরা সমারোহপুর্বক জলাশয় হইতে শিব-লিঙ্গকে পুজার স্থলে 
আনয়ন করে, পরে মন্তকে করিয়া গ্রামস্থ লোকের গৃহে ব! শিবালয়ে লইয়! যায় ও তথায় 

স্থাপনপূর্বক তাহার অর্চনার্দি করিয়। থাকে ।* এই প্রকার উৎসব আমরা শ্রীহর্ষদেবের 
বুদ্ধোৎসবেও দেখিতে পাই এবং শিব-লিগ্গের :গ্রামযাত্রাবিষয়ক বিবরণ 'শিবসংহিতা”র শিবপুজা 
প্রকরণে বিবৃত দেখি। আমর! বিশ্বাস করি অল্লীরিস্ উৎসব ভারত হইতে মিশরে গমন 
করিয়াছে। ভারতের বৃষসহ শিবোৎ্সবও মিশরে প্রেরিত হইয়াছিল। পকাছাছোলহাদ্বিয়।” 

নামক মুসলমানি কেতাবে দেখিতে পাই, ইব.লিছ সয়তান ভারত (হিন্দুস্থান্) হইতে তিনটা 

“বোত' ( দেবমূর্তি) লইয়! গিয়া! মিশর আরবাদি দেশে তাহার পুজার প্রথা প্রবর্তন করে। 
এক সময়ে এ মুর্তিপুজা - বিশেষ আদৃত হুইয়াছিল। সেই বোঁতের বৎসরে হুইবার 
পোভ!-যাত্রা ও পুজা হইত, নগরবাসিগণ প্রান্তরে সুবৃহৎ মণ্ডপে ক্ষুদ্র বৃহৎ বোতের পুজা 

করিত এবং নৃত্যগীতাদি বাছ্ধোগ্ঘম হইত। এই উৎসব “ইদ্” বলিয়া লিখিত আছে। 

* বিকোধ ১৭ তাগ “লিঙ্গ। শন (তত বিবরণ ভর । 
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সম্ভবতঃ হিন্দুস্থান্ হইতে আনীত শিবমুত্তি তথায় অসীরিস।দি নামান্তর প্রাপ্তি সহকারে 
পুঁজিত হইত । 

পূর্বতন অসুর! অর্থাৎ এসীরিয়া এবং বাবিরুস্ অর্থাৎ বেবিলন দেশীয় লোক তিন শত, 

হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ মূর্তি নিণ্াণ করিয়া তাহার পুজা করিত। বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিস্তল 
রচিত পুরাতন লিঙ্গ মৃত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা তারতবর্ষ'র শিংলিঙ্গ মু্তির অবিকল 

প্রতিরূপ। রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এই উৎসব প্রচলিত ছিল। 

হিউ-এন্-সঙ্গের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কাণীধামে সুন্দর সুন্দর কুড়িটি 

মন্দির ও একটি সর্বাবয়বসম্পন্ন শিবমৃত্তি দর্শন করেন। এ মু্িটি পিত্ুলময় ও নু[নাদিক 
ছয়বর্টিহাত দীর্ঘ, এ খিবমুক্তি দেখিতে অতীব গান্তীর্য-শালী এবং দেখিলে জীবিত বোধ হইয়া 
যুগপৎ ভয় ও ভক্তি উপস্থিত হয়। 

আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়৷ দেশে প্রচলিত “রাদসীতোয়।” নামক মহোঁৎগব 

ও এ দেশীয় নৃপতিগণের ক্ু্যবংশ হইতে উৎপত্তির প্রবাদ; এ খণ্ডের মধ্াস্থলবাণী কতক- 

গুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু; ফ্রিজিয়াদেশীয়দের একটা উপান্ত দেবতার নাম 

সেব বা সেবাজিয়স; এ দেবোপাসকদের দীক্ষাকালে সর্পবটতব্যাপারবিষয়ক প্রথা ; মিশর 

দেশীয়দের একটী দেবতার নাম সেব, সেবরা বা সোবক; এই সমুদাঁয় প্রস্তাব দ্বারা আমরা 

কি বুঝিতে পারি? হিন্দুধর্মের প্রচার একদিন ভূমণ্ডলের সর্বত্র বিস্তার ল।ভ করিয়াছিল কি 
বুষিতেছি না ? 

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ ও পুর্বদিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 

পর্যস্ত বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ বিভূষিত বিশাল শৈবপর্্ অগ্যাপি বিরাজ করিতেছে । যদিও ভারতে 

খুজন্মের বহুপূর্ব্বে এবং বুদ্ধজন্মের বহুপূর্ববে শিব-ধর্ম ও পুজা উত্প্বাদির বিবরণ দেখিতে 

পাই, তত্রাচ ভগবান্ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য হইতেই শিবপৃজা ও শৈবমতবাদ প্রচারের ইতি- 
হাস সংক্ষেপে প্রদান করিব। খৃষ্টাব্ের অই্টমশতান্দীর শেষে অথবা নবমশভাব্দীর প্রথমভাগে 

মলয়দেশের নম্বরি ন।মক ব্রাঙ্গণকুলে শঙ্করাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন 

হইলে পর তিনি বেদাধায়নে প্রবৃত্ত হন। যথাকালে তিনি ধর্ম প্রচার করিতে 

করিতে ভারতের নাঁনাদেশ পরিভ্রমণ করেন। বিপক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় 

মত প্রচার করেন এবং* বেদান্তশান্ত্রেরে প্রচার ও তন্কপ্রান প্রচলনের উদ্দেশে 

এবং বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসবাসনায় শৃঞ্গিরিতে শৃঙ্গগিরিমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ, শ্ত্রীক্ষেত্রে 
গোবদ্ধনমঠ ও বদরিকাশ্রমে জ্যোধিমঠ সংস্থাপন করেন। যেখনে যেখানে বৌদ্ধমতের 

গ্রাহুর্ভব ছিল, তিনি সেই সেই হ্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া আপন নবমতের 'গ্রচলন করেন। 

তিনি আত্মজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শিবাদির উপাসনা প্রচারে উদ্যত ছিলেন। 

শহ্করাচাধ্যের শিষ্যের! তদীয় আদেশানুসারে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ও তত্রস্থ পণ্ডিতগণের 

সহিত বিচার করিয়া শিবাঁদ সাকাব দেবতাঁর উপাসনা প্রচার করেন। ভগবান্ শঙ্ষবাচার্যের 
রী 
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ভষ্য পরমত কালামিল অশেষরূপে দিথিঞ্নয় করিয়া সেই 'মেই দেশের অনেক লোককে 

পরগন্ষর মন্ত্রের উপদেশ দ্বারা শৈবমতাবলম্বী করিতে থাকেন । ত্রিপুরকুমার দ্বারা শাক্তমত 
খু বটুকনাথ দ্বারা তৈরব উপাসনা প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্ধ্য কাকী, কর্ণাট, কাশী, কামরূগ 

প্রতৃর্তি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াঁছিলেন। জীবনের শেষভাঁগে কাঁশ্পীররাজো 

শাসন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদ্দিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরন্বতীপীঠে অধিষিত 

হন। তথ! হইতে ব্দরিকাশ্রমে চলিয়! যান ও অবশেষে বেদারনাথে গিয। বত্রিশ বৎসর 

ধয়ঃক্রমের সময়ে গ্রাণত্যাগ করেন। 

বৌদ্ধগণের সহিত শঙ্করশিষ্যগণের ঘোর যুদ্ধ হইত, তাহাঁও অবগত হওয়া যায়। 

শঙ্করশিষ্যগণের বেদাস্তান্ুমত তত্বজ্ঞানের অনুশীলনই ইহাদের আদিধর্ম হইলেও হইতে 

পারে, কিন্ত পরে ইচ্ছা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়! তদনুযারী অনুষ্ঠানে এ্ধন্ধ 

হইয়াছেন। শৈবমতানুবন্তা বছ শাখ! দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নাগাসল্ন্যাসীর! বড়ই ভীষণ, তাহার! 

গৃহত্যাগ করিয়। স্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত যোঞ্কা। ইহারা বিভূতির উপাসক। 

বিভূতি রাশিকে একত্র করিয়া জমাইয়! রাখে এবং গিরিমৃত্তিকার় চিত্রিত ও চনানাদি 
দ্বারা বিলেপিত করিয়। থাকে। হরিত্বারে একবার নাগার। বৈষ্ণবগণের সহিত ভীষণ 

গ্রাম করিয়। সহশ্র সহত্র ব্যক্তির প্রাণবধ করে। 

অদ্বৌরীরা মদ্ভমীং ও তান্ত্রিক সাধনে নরহত্যা পধ্যস্ত করিত। অঘোরীবা 

শবকক্কাল লইয়! আরাধনা করে। উর্ধবাহ, আকাশমুখ্বী দেখি। আকাশমুখীর বিবরণ 

পাঠকগণের জ্ঞাত হওয়। আবশহ্ঠক। কোন কোন মন্লাসী উর্ধপদ ও নিয়মন্তক হুইয় 

তপন্তা করেন। ইহারা উর্ধদিকে বৃক্ষ-শাখাদি কোন বন্ততে পা ছুটি বন্ধনপুর্ববক 

অধোমস্তক হইয়| ঝুলিতে খাকেন এবং মন্তকের নিমদ্দেশে অগ্নি স্থাপন করিক্সা রাখেন ॥ 
ধর্মের গাজনে ঘনরামের পু থিতে তাঁহার নিদর্শন পাই, খা 

: “উপরে যুগলপদে অধ লোটে শির । 

ধুনা অগ্নিকার করে বদনে রুধির ॥* 

উত্ধবাছ ষথা1-- “বেতহাতে নাচে গায় ডাকে ধর্মমজয়। 

উর্ধবাছ করে কেহ একপায় রয় ৪” 

শিবের গাজনে, ধর্মের পুঙ্গার এবং আস্তের গম্ভীর! উৎন্বেও এই গ্রাকারের অনুষ্ঠান 

দেখি। গুদড়, রুখড় ও ন্ুখড় নামক সন্ন্যাসী সম্প্দায়গণ পাত্রবিশেষে ধুপ আ্বলাইয়। 
ভিক্ষা করে। গুদড়েরা ধুন্ুচীতে এবং রুখড় ও স্থখড়ের! ধর্পরে ধুন। জালায়। শিবের 
গানে, ধর্মের গাজনে ও গমীরায় ধধুনাপুড়ান' গ্রথ। এ প্রকার। ঠিকরনাথ, সম্প্রদায়গণ 

ললাঁটে মসী ও সিন্দুর লেপনপুর্ববক ভীষণ মুর্তি ধারণ করিয়। ভিক্ষায় যায়। হত্স্থিত 
সৃৎপাত্রে অগ্নি গর্ছলিত করিয়! তাহাতে ত্বতাদি দাহপদার্থ অর্পণ করে, লৌহশলাক1 উত্তপ্ত 

করিয়া গাছে আঘাত করে। 
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ব্রগচারিসম্প্রদার মধ] বিস্তর কঠোর তপন্ত। অবলম্বনের কথ! অবগত হওগা বার়। 

এই প্রকারের কঠোর আচরণে মনকে দৃঢ় করিয়া শিব ধর্দাদির আরাধনান তাহাদের 

গ্রনাদলাভধারণা যে সন্প্রনারের মধ্যে বগব্তী, তাহাদিগকে ধর্দের গাজন, শিবের 

গাঞ্জন ইত্যাদির গ্রবর্ক বলিয়াই বিবেচন1! হয়। ধর্পের গানের শালেভরের ভাদ্ 

বহুকণ্টকাকীর্ণ বা কন্করময় শয।ায় শয়ন.করিয়! থাকিবার গ্রথ! ভ্রঙ্থচারী মধে]ও ঘৃষ্ হয়।, 
তক্চের বন্ত্রধাকর লৌছুকণ্টকাকার্ণ শয্যার শরনে ভক্ুবতসলের করুণার শর সঞ্চার হইবার 
আশাধ এই ব্যাপার অনুধ্ঠিত হইয়। থাকিবে । ধর্মে গাঞ্জনে রঞ্জাবভীকে যেমন শালেভর' 

দিতে দেখি, তদ্রপ বাসিয়াটিক রিশ।চ্চ নামক পুম্তকাবলীর পঞ্চম থণ্ডে পরমস্বতগ্র- 

গ্রকাশানন্? ব্রদ্ছচারী নাহুম একটি ব্রহ্ষচারীর বৃত্তান্ত ও চিনত্রমক্জ গ্রাতিরূপ গ্রকটিত আছে।- 

তিমি কঙ্করময় ও কন্টকাকীর্ণ শষ্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন।। 

এক্টণে বঙ্গের কতিপস্থ রাজন্তগণের সংশ্গিপ্ত রাজাকাল ও ধর্মভাবের বিবরণ বিবুভ 

করিয়া ঘৌদ্ধগ্ভাবের হীনত| ও শৈবপ্রভাবের ক্রমোতৎকর্ষের পরিঢয়মহ গম্ভীরার 

গ্রাচীনত্বের ইতিহাস প্রদান করিব। 

সেনরাজগণের সময়ে বঙ্গে শৈবধর্মী ও তাঙ্িকতার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় কিন্ত 
তাহাদের ঝছু পুর্ষে বৌদ্ধতাস্ত্রিকতার মধ্য দিয়, ধীরপদ্ববিক্ষেপে হিন্দু-তীন্ত্রিকতা আ্ম- 

বিস্তারলাভ করিতেছিল। মেোনরাজগপের কিছু পুর্বে বিক্রমশিলার আচাধ্যদীপহর 

শ্রীন্তানকে দেখিতে পাই, তিনি নয়পালের গুরু ছিলেন। প্রদান নয়পালকে ধর্দোপদেশ 
দিতেন। নয়পাল থৃঃ ১০৩* হটতে ১০৫৪ থৃঃ পর্ধাস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীজ্ঞান 

একজন গ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন) তাহার গ্রভাববে মগধে এবং গোঁড়ে সর্বক্র তাস্ত্রিক-মত 

প্রচলিত হয়, কিন্তু আমর। শ্রীজ্ঞানকে বৌদ্ধতান্ত্িক বলিয়া অনুমান করিলেও অধিকাংশ 

হিন্দু'তাস্ত্রিকত! তাছাতে বর্তমান ছিল তাছাও নিশ্চয়। এই সময়ে বৌদ্ধতাস্ত্রিকতাঁর 
শ্রেষকাল এবং শৈবধর্মান্ুরাগী হিন্দুতান্ত্রিকঙার নব-অন্থরাগকাল ধরিলে আমরা বৌদ্ধ ও, 

শৈব মিশ্রধর্খে তান্ত্রিক দেবদেবীর পুগ্ছ৷ এবং তান্ত্রিকধর্ম্ান্তর্গত আচার-ব্যবহার নৃত্যগীতাদির 

যে পরিবর্তন সাধিত হুইতেছিল, তাহা কল্পন| করিতে পারি ।, চামুণা, বাসী, রালী 
প্রভৃতির পৃজক ও তক্তগগকেও বৌদ্ধ ও শিবমন্দিরে পুজা ও উৎ্সবামোদে লিপু দেখিতে 

পাই। এই সময়েই ভ্রিষঠীগড়াধিপতি কর্ণসেনকে ইছাই ঘোষ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 

বিতাড়িত করিয়া দের়। ইছাই বাস্থলীর বরে দিনে দিনে বাড়িয়াছিল। 

ধর্পুজক লাউসেন ভগবতীর বরপুত্র ছিলেন, তাহার স্ত্রী কানাড়া যখন গোৌঁড়পঞ্তি 
ধর্মুপালের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন বাস্ুলী-উদ্দেশে বলিয়াছিলেন__ | 

“মনের হরিষে আলি পুজিব বাস্থলি। 
নবলক্ষ বিপক্ষ সশ্ুখে দিব বলি ॥” 

লাউমেন ( অনুমান ১০০০--১%৫ৎখুং)) রাডঢ়দেশে রাজা করিতেন, দক্ষণময়না 
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তাহার রাজধানী ছিল, তিনি একজন ঘোর বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন, কিন্তু তিনি রক্ষিণীকালা 

এবং লোকেশ্বর শিব গ্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়েশ্বর ধর্মপালকে তিনিই ধর্মপুজায 
বহী করেন। 

প্র্মপুজ| কর রাজ! ধরণীমণ্ডলে। 

আদরে আমার বর পাবে করতলে ।" 

পাউসেনের সময়ে রাঢ়দেশে ধর্মের গাজন এবং তদনুরূপ শিবের গাজনেরও অনুষ্ঠান 

গ্রচলিত হয়। ধর্মপাল্র ভ্রাতৃবধূ মাণিকচন্দ্রের মহিষী হাড়িপ!. ঝা হাড়িসিঞ্জার নিকট 

বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্থমে দীক্ষিত হন। তৎকালে ধর্্মপুজার বিশেষ গ্রচলন হইয়াছিল। 

ঘোগীপাল, মহীপাঁল গীতাদিদ্বীর। বৌদ্ধতাক্ত্রিক তাখিশিষ্ট ধন্মের পুজাসহঘ্ীয় বিশেষ পরিচয় 

পাওয়া যায়। ধর্্মপালের শিষ্য কালবিরূপ, রামপালের রাজত্বসময়ে ত্রিপুরায় গমন 

করিয়। ত্রিপুররাজকে তাণ্তিকবৌদ্ধধর্মে দীর্গিত করেন। রামপালের সময়ে গৌড়ের সর্বত্র 

তান্ত্রিকগণের গ্রভাব অক্ষুপ্ণ ছিল। রামপাল ধর্মপরায়ণ ছিল। তাছার পুত্র এক রমণীর 

এাতি অত্যাচার করায় তিনি মেই পুনকে শুলে দিয়াছিলেন। দেই সময়ে শিবশক্তি এবং 

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-শক্তির সমান মান্ত ও পুজাদি এবং শোভাযাত্র/ ও রমাই পণ্ডিতের মতে 
আগের গাজনও হইত । গেই ধর্মের গানের অনুরূপ উৎসবামোদাদি শৈবসম্প্রন্তায় মধো ও 

অনুষ্ঠিত হইত, গৌড় গ্রদেশে শ্রীপর্ম ও শিব একর পূজিত হইতেন; উভয় উতৎ্সই 
এক সময়ে ও একই প্রথামত অনুঠিত হইত | লাউমেন-প্রবন্তিত শ্রীধর্ম ও শিবের গাজন 

যেমন রাটদেশে বিস্তার লাভ করিয়াঁছিণ, তুদ্রপ কালবিরূপ, রমাই পণ্ডিত, গোবিনাচন্তর 

রামপাল, যোগীপাল, মহীপাল গ্রভৃতি ধর্মপূজ?গণ দ্বারা রঙ্গপুর, দিনাজএর, রাঞ্জসাহী 

প্রভৃতি গৌড়মগ্ডলে শিব ও শ্রীধর্শপুজা গ্রচনিত হইয়াছিল। 
খৃষ্টান ১১১৯ হইত ১১১২ অবের মধ্যে বিজয়সেনকে গোড়দিংহাদনে দেখিতে পাই । 

তিনি খৈব ছিলেন, তাহার উপাধি “বুষভশঙ্কর গোৌড়েখর” | ঠিনিই বণ্তমান রাগসাজীর অস্থ- 

গত দেপাড়ার প্রহায়েশ। শিব স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তাহার সময়েই, শিবোংসব প্রহ্যয়েশর 

মন্দিরে অনুষ্টিত হইয়! থাকিবে। এই সময়ে বৌদ্ধ পাঁলনরপতিগণ বহুলাংশে হিন্দুভাবাপন্ন 

হহয়। পড়িয়া'ছলেন, তাস্ত্রিকতা তাহাদের ধর্মকে বিপর্যয় করিয়া! তুলিয়াছল। আমর! 

মদনপাল দেবকে ১১১৭-১১৩৬ খু্াব্ব পর্যন্ত জীবিত দেখিতে পাই, তিনে বটেশ্বর স্বামীর 

নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়। অঠীব সম্তোষ লাভ করিয়! থাকিবেন, এবং তদ্বণিত বাণো- 

পাখ্যান শ্রবণ করিয়। শিব গ্রাতি ভক্তি ও শিবাদাদনায় তান্ত্রিক পদ্ধতিও অবগত হুহয়! 

রমাইপ্ডিত-গ্রতিঠিত তান্ত্রিকতামুলক শ্রীধর্মোৎসবানুঠ়ানের অনুরূপ বাণোংসবের সদৃশ 

শিবোংসবের অনুষ্ঠান কারয়! থাকিবেন, ইহাঁও ধারণা হইতেছে। 
রাধানগর হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁধি হইতে যে 'শিববন্দনা, প্রাপ্ত হইয়াছি, 

ভাহাতে দেখিতে ,গাইতেছি “কাউসেন দত্ত পুর নয়সেন দন্তঃ শিনের ব্রত পৃথিবীতে 
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গ্রাবর্তন করেন। শ্রীধর্বধমগলেও দেখি কর্ণসেনপুত্র লাইপেন শ্ীধর্মপুজা প্রচগ্ন করেন। 

ইত্যপ্দি কারণে অনুমান কর! যায়, শ্রীধন্মোৎসব হইতেই শিবোৎসৰ গ্রচণিত £ইয়াছে 

এবং কাউসেনই কর্ণদেন এবং নয়সেনই লাউসেন। অতএব আমর! শ্রীধর্্মোত্সবান্থরূপ 

শিবোত্সব গৌড়মগুলে মদনপালাদির সময়েও অনুঠিত হইত অনুমান করি। তৎপরে 

শৈব সেনবংশের গ্রতাপকালে শ্রীদন্দমোৎসবমিশ্রিত তান্ত্রিক শৈবোত্সবের উৎকর্ষ এবং 

পৌরাণক ভিন্বিবিশিষ্ট হইতে দেখিতে পাই। ভ্রমশঃ তাহার পরিচয় প্রদত ₹হইবে। 

এই সেনবংশের রাজত্বকালে শিবের চৈত্রোৎমব এবং মালদছে গণ্ভীরার পোরাণিক 'ভন্তি 

বিশিই উৎমনামোদেরপ হতিহান দেখিতে পাই। এই সময়ে বৌদ্ধ তান্ক্িকভাব শৈবভাগ্রি- 

কতায় পর্যবঝদিত হইয়া পড়ে। 
বর্তমান মালদহান্তর্গত কগচচি গ্রামের সন্নিকটে চৌদ্বার, যেখানে গ্রাচীনকালে নগর- 

স্বার ব1 দুর্গদ্বার ছিল, তাহার অনতি সন্নিকটে ভাগীপথী গ্রবাহিত ছিল) এই গঙ্গাতীগব্তী 

স্থানের উত্তরাংশে “নম্বরপুর” বলিয়া একটী গ্রাচীন স্থান বর্তমান রহিয়াছে, তথা 

সম্বরবাসিনী দেবীর স্থান বর্তমান | এই সম্বরপুরে বৌদ্ধ তান্্রক মদনপালদেনের 

রাজধানী ছিল। ভাগীরঘী সম্বরপুর গ্রাস করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এই মগ্ধরপুর ও 
নগরদার (নাগরাই ১২অধিপতিকে পরার কিয়াছিলেন। গৌড় সন্নিকটে যে বৌদ্ধ 

রা, ছিলেন, বল্প।ল কণ্তুক (বতাড়ত্ত হওয়াতে গোঁড়দেশে বৌদ্ধধর্ম হীন প্রভ হইয়া 
পড়ে। তৎকালে পৌগু,বর্ধণ নগরের দক্ষিণা'শে কালিন্দী ও মহানন্ার সঙ্গম লের 
দক্ষিণে পেশল নগরী ও গঞ্গারামপুর বলয়া বিখ্যাত যে সমৃদ্ধশালী নগরদ্ধয় বর্তমান (ছল, 

এক্ষণে তাহা পিছলী 'ও গঞ্গারামপুর কাঠাল নামে খাত আছে, জঙগগলাবৃত ভুঁভাগ 

বন্তমান রহিয়াছে, এই স্থান আদিশুরের গৌড়নগরী বলি খ্যাত আছে। এ্রাত- 

হাসিকেরাও ইহ] স্বীকার করেন যে ইহা আর্দি গৌড় বা বৌন্ধগৌড় নামেও বিজ্ঞমমাজ 

খাত ছিল। আমি গৌড় পর্যটনকালে উক্ত কাঁঠালের মধ্যে মানবপ্রমাণ বৌদমূর্তি 

পতিত থাকিতে দেখিয়াছি, এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের জলন্ত দৃষ্টান্ত অগ্া!প 

তথায় বর্তমান রাহয়াছে। , 

'সময়গ্রাকাশ+ নামক পুস্তক পাঠে জান। যায়, ষে বল্পালসেন দেব কর্তৃক ১০৯১ শকে 

অর্থাৎ ১১৬৯ থুষ্টান্ধে 'দানসাগর+ রচিত হুয়। অতএব তাহার পৃর্ব্বেও : তিনি বওমান 

ছিলেন। রাগা বল্লালকে আমরা বৌন্ধতান্ত্রিকতার গ্রশ্রয়দাত। বলিয়! বিবেচনা! করিবার 

বিলক্ষণ হেতু দেখিতে পাই । সিংহগিরি সাহার বৌদ্ধতান্ত্রিক গুরু । তিনি বৌস্গমঠের 
একজন সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যা ছিগেন। কিন্তু শেষ বয়সে বল্লালকে অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক 

বৈদিক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। প্রপমে মহারাজ বৌদ্ধমতের 

পোষকতা করিতেন, শেষে তাহাকে শৈব ও 'অন্তে বিষুভক্ত হইতেও দেখ! যায়। 

তাহার রাতের গ্রথমভ!গে বৌদ্ধধর্মের ও তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রাহর্ভাব ও তৎসঙ্গে 
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সঙ্গেই বৈদিক ও পৌ%ণিক ধর্মতাবের অভ্যুদয় হইতে থাকে, «ই সমর হইতেই 

বৌদ্ধটত্লব ও শৈব উৎসবের মন্পূর্ণ পার্থক্য সাধিত হইতে আরম্ত হয়। 
যে কারণে বল্পালকে বাধা হুইয়। বৌদ্ধগুরু সিংহগিরিকে তাগ করিতে হয় এবং 

অনিরুন্ধ তট্রের শিহ্যত্ব গ্রহণ করিতে হুর, সেই কারণেই বৌদ্ধ ও শৈব উৎসবাদির বিশেষ 

পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছিল। শৈশব গ্রঞ্জাগণের বিদ্রোহই এই ধর্মুবিপর্ধ্যয়ের হেতু হুইক়্া- 

ছিল। স্থানাস্তরে এ বিষয়ে আমি বিস্বাত আলোচন। করিয়াছি । বল্লালের সময়ে গৌড়- 

নগরে মদ্ধনারীশ্বর মুর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও চামুণ্ড! মন্দির, পাটলাচপ্তী গ্রভৃতি 
দেবদেবী দৃষ্ট হয়। 

অনিরুদ্ধ শট তেজদ্বী ও শান্ত্রজ্ঞ সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্মের একান্ত 

বিরুদ্ধবাদী ও শত্রু ছিলেন। লম্তবতঃ তাহার সময়েই বৌদ্ধতাস্ত্রিকতামুলক পুণ্গাপদ্ধতি 
অপসারিত করিবার মানগে শিবোতসবে পৌগাণিক ও তান্ত্রিক ভাবের সমাবেশ সাধিত 

হয়। এই সময় হইতেই শিবপারিষদ ও তান্ত্রিক শিবশক্তির নৃত্যাদির আরস্ত হইয়া 
থাকিবে। জ্ীধর্মপুজার যত গ্রাকার পদ্ধতি গ্রচলিত ছিল, সেই সমুদায় ক্রিয়াকলাপ জন- 

সমাজে বদ্ধমূল থাকাতে, তদনুরূপ ক্রিয়্াকাওবিশিষ্ট শিবপুজায় চৈত্রোৎসবের প্রচলন 
এবং ৰাণ উপাখ্যানাদির উপাখ্যানাংশ অবলম্বনে লাধারণের হৃদয়ে শিব-ধন্ম ভাবের বী 

নিছিত করিয়া ছিলেন। এই সময়ে » [কয়দ্দিবদ পৰে উত্ত শিংবাৎদসব "গম্ভীর, উৎদব 

নামে গ্রচলিত হয়। : 

শিবপুরাণোক্ত শিব নামের তালিক! দৃষ্টে অবগত হওয়া বায় যে-_ 
“নৃত্যগ্রিয়ে নতনিত্বঃ প্রকাশাঝ! গ্রকাশকঃ।+ 

,নিত্যপ্রিয় বলিয়াই শিব সফাশে নৃত্য করিবার ফারপ অন্রমিত হইতেছে এ৫ং 

“যুগাদিুদ্ যুগাবর্তে! গম্ভীরে বুষবাছুনঃ ৪৮ 

উক্ত প্রমাপাুমারে বৃষবাতন গম্ভীর শিবের পৃজাই গগম্ভীর'পুজা অর্থাৎ গম্তীরোত্সব 

বলিয়। সাধারণে খ্যাত হুইয়। থাকিবে। 

বল্লালসেনপুত্র মদ্নশকঙ্কর লক্ষ্ষণসেন দেব পরম শৈব ছিলেন, তাহার সময়ে শিবপুজা 

ও শৈবগণের এাতাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে শিবপুজ! অর্থাৎ ঠৈঞ্রোসব হইডে 

বৌদ্ধভাব একেবারে বিতাড়িত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু যে প্রথ| সাধারণের মধ্যে দৃঢ়বন্ধ হুইয়া 
থকে, তাহার মুলোৎপাটন একেবারে অপাধ্য ব্যাপার। এই কারণে শিবোংসবের অভিনব 

নিয়মাবলী সহ পৌরাণিক কথার সামঞ্জন্ত বর্তমান রাখিয়। নূতন মত ও গ্রথ! প্রচলিত হয়। 
যে উদ্দেশ্তে হলাযুধ রারাদেশে “মত্স্তনক্ত রঃন। করেন,* সেই উদ্দেশ্তেই বৌদ্ধভাব হইতে 
পৌরাণিক ভাবে শিবাকাধনার গ্রচলন হয়। তান্ত্রিক ধর্দের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন 

* বিশ্বকোষ ১৭শ ভ।গ ৪২৪ পৃষ্টায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 
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করিয়া ও যেমন লক্মণপেন বৈদিক বা পৌরাণিক ধন্বপ্রচার বিস্তীর্ণভাবে করিতে না পারিয়া 
'মতম্তপৃক্ত” প্রণয়ন করান, তন্রপ বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচারপুর্ণ শৈৰোংসবকে পৌরাণিক ভাব ও 
গদ্ধতিপূর্ণ করিবার জন্তও চেষ্টা করেন। 

এই সময়ে উত্কলে বিন্ুময়োবরতীরে এবং প্রীক্ষে ত্রে শিবোপালন! গ্রচার বিশ্তীর্ণভাবে 
বদ্ধ গ্রাণ্ত হয়। উত্ভিধ্যার সমুদায় অধিবাসী গ্রায় শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়েন, সহশ্র সত্র 

শিবমঠ গ্রতিষটিত হইতে থাকে । সম্ভবতঃ সেই শিবধর্দপ্রচারক্ষেত্র হইতেই গৌড়নগরে 
শিবমঠনিন্মাণের ুত্রপাঁত হুইয়! থাকিবে। যদিও বহ্পুর্ব্ব হইতে শিবমন্দির নির্শিত ইত, 

কিন্ত তাহা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল। এই বৌদ্ধপ্রথামত শিবমশির-ন্র্দাণ-গ্াথায় উচ্ছেদ সাধন- 

মানসে উত্কল দ্েশস্থ শিবমনািরের গ্রাণ| মত এতদোশে শিবমন্দির-নি্দাণ আরম্ভ হই! 
পাঁকবে। উৎকলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিন্তরগৃহের নাম গগম্ভীরি' এবং শিবমন্দির মণ্যস্ত 
দ্বারা অথাৎ ভিতর গৃহে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ অবস্থান করেন বলিয়া শিবালয়ের 

নাম "গম্ভীর | এদেশে ও গম্ভীর গৃহ এ গ্রকারের ছুইটী গৃহবিশিষ্ট এবং ভিতরগুছে শিব 

গ্রতিটি 5 দেখিতে পাই। উৎকল ভাধায় পুত্ধাপদ্ধতি পুস্তকে শিবের বন্দনার গম্ভীর! অর্থে 

শিবালয় দুই হয়। পাঠক মহোদয়গণের দর্শনার্থ উ বন্দনাটি লিখিত হইল--- 

“মহাদেঘঙ্ক বন্দনা” | 

"টকলাসবাসীঙ্ক পাদ্দে করিলি বন্দন। 

কৈলাস ত্যজি এঠারে হোএ প্রসন্ন ॥ 

থট্টাঙ্গধর পুরুষ কামদেব খপু। 

ক্ষণমারে সাহাহম ফেড় মো সম্থাপু॥ 

গোদীক্ক গ্রাণনাথ যোনীকঙ্ক ঈশ্বর। 

গঙ্গাকু বহিছ শিরে নাম গঙ্গাধর ॥ 

ঘোর গম্ভীর তে ঘন ঘন ঘণ্টাবাজে । 

ঘটগ্ক কপোল ভু অর্ধচন্ত্র সাজে ॥ 

খা নং ঝা ঞা 

ঠিয়াহৈ ফবিকর্ণ করস্তি জনান। 

ঠিকে মহাদেব পদে পশিলি শরণ ॥” 

এই বন্দনা মধ্যে দেখিতে পাই “ঘোর গন্ভীরতে ঘন ঘন ঘণ্টাবাজে।” অশুএব 
ঘোর গন্ভীরই শিবমন্দির। অর্থাৎ শন্ধক!রাচ্ছ্ন ভিতরগৃছে শিবাধিষ্ঠান স্থান এবং উক্ত 

গরকার মন্দিরই “গম্ভীর+ অর্থাৎ শিবাঁলয়। লক্ষ্ষণমেনের সময় যেমন শৈবধর্্দ গৌড়দেশে 

গ্রবল হুইয়! উঠিয়াছিল, সেই সঙ্গে গন্তীর শিবপুজ! গম্ভীর মধ্যেই অনগঠিত হইয়া বৌদ্ধভাববজ্ভিত 

গম্ভীরা-মণ্ডগ নাষে অভিষ্থিত হুইয়। থাকিবে । শিবপুজাদিতে - পন্মপুষ্প বিশেষ গ্রকারে 
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ব্যবহৃত হুইন্ত, পদ্মমাল। বিভৃষিত শিব) পন্ধজ শোভিত শিবালয়ে শোভিত হইতেন বগিয়া। 

পদ্ধজম্ অর্থাৎ গম্ভীরম্ একার্থবোধক দৃষ্টে 'গম্ভীর' নাম গ্রাঞ্রির অন্যতম হেতু । 

জগ্ৰণসেন দেবের সময় রাজঅনুকরণে বৌদ্ধ উৎসব ও নৃত্যগীত!দির সত পৃথক্ 
ভাব দেখাইবার জন্ত গম্ভীর' সন্গিকটে পন্কজমণ্ডিত গম্ভীর মধ্যে টামুণ্ডা, কালী, বাস্থুলী, 

মশান কালী, প্রুমথগণারদির শিবাননপ্রদ তাগুব নৃত্যাদির সমাবেশ করেন, তৎকাল'ন 

তান্ত্রিক শিবধর্মের পূর্ণ প্রভাব দৃষ্টে অনুমান করিতে পারি। 

এই প্রকার নৃত্যগীতাদি পৌরাণিক ঘটন। অখলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন 

শিপস'হিতান্তর্গত ধর্দসংহিতা মধ্যে দৃষ্ট হয়। অধুনা! আমর! গভীর! মধ্যে গৌরী, কালী, 
চামু্ডা, চণ্ডী, বান্ছলী প্রভৃতি শিবশন্তির রূপধারণপর্বক নৃত্য করিতে দেখি, ইহা আপোৌরা- 

ণিক নহে, সম্পূর্ণ পুবাণসন্মত। 

শিবঠাকুর নৃত্যশ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়, ন্থৃতরাং তপ্তক্কগণ টিনা? দ্বার! তাহাকে 
সন্তোষ লাভের চেষ্টা করিবেন, তাহ। স্বভাবসিদ্ধ। 

ধর্মনংহিভার আছে, একদ। চগ্্রশেখর ড়া করিতে করিতে হৃ্রান্তঃকরণে নন্দীকে 

আদেশ করিলেন, হে বানরান্ন! তুমি আমার আদেশানুসারে কৈলাসপর্ধতে গমন 

করিয়। কৃতমগুল! গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর। নন্দী গ্রাস্থান করিল, 

অগ্রাগণ আদরের সহিত পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিপেন_দাক্ষায়ণী ব্যতিরেকে কোন্ 
শ্রী হাকে ম্পর্শ করিতে পারে? কুস্তাও-দুহিত| চিরলেখা অপ্পরাগণের এইরূপ 
বাকাশ্রবণে উখিত হইলেন ও প্আমি গোরীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবান্কে স্পশ করিতে 

পারি, যর্দি তোমার্দের মধ্যে কেছ নন্দিকেশরের রূপ ধারণ করিতে পার। দেবীর 

মখীগণের দেবীরূপ ধারণ কর! কঠিন নহে।* উর্ধবণী বৈষ্ণবযে'গ অবলম্বন করিয়! 
ননিকেশখ্বরের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর ঝন্তান্ত অগ্নর।গণ উর্বশীর রূপ পরিবর্তন 

সন্দর্শন কক্ষিয়। শ্ব স্ব রূপ পরিবর্তন কিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রয্োচী সাবিত্রীবূপ 
ধারণ করিলেন, মেনকা গায়ত্রী, সহপ্রগ্ঠ। জয়ারূপ, কুঞ্জিকস্থপী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী 

বিনায়ক রূপ ধারণ করিলেন, তাহাদের এই কক্সিম রূপ ধারণ অকুত্রিমবৎ হুইয়াছিল। 

অনন্ভর কু গহছিত| চিত্রলেখ। তাছাপিগের রূপরাশি সন্দর্শন করিয়।, বৈষ্ব-আত্ম-যোগ, 

শিল্পকৌশল ও অন্করণ-নৈগুণ্য নিবন্ধন দিব্য ও অত্যস্ভুত পার্ব-্রীরূপ ধারণ কারলেন। 
তাহার* পার্বতীরূপ ধারণ অত মনোহর ও ব্াম্চর্)ই হইয়াছিল। ন্বর্গীয় নুপুরমণির 

রণৎকারে দিগস্তরাল সকল পুণ হুইল। | 
ছন্সমবেশিনী উর্বশী শিব সকাশে গমন করিগ| বলছিলেন, হে দেলেশ! গৌরী ও 

গণের দাহত মাতৃগণ ও আম আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; ভাঁপনি কুপা- 
কটাঞ্প,তে আমাদিগকে মনুগৃহীত' করুন। শিব তৎকলে যাহা আচরণ করিলেন, 
তাহা পাঠ করুন। 



লন ১৩১৬ ] আছর গম্ভীর' ৪১ 

“এবমুক্তস্তয়। রু্রত্তাক্তা শযাস্ত হষ্টবৎ । 
পুরস্তা ্নির্মষৌ শৌর্য্য।ঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু ॥৮ ৩৬। ( ধর্্মসংহিত| ) 

অনস্তর পিনাকধধক পার্ধতীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশ 

পূর্বক শয্যাতে লমারূঢ হুইয়! তাহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়। করিতে লাগিলেন। 
ততপরে-_- 

শর্দ্রং গায়ন্তি নৃত্তাস্তি সর্াঃ কপটমাতরঃ। 

কশ্চিদ্পায়ন্তি বৃত্যন্তি রময়স্তি হসস্তি চ ॥৬৬৮ (ধন্মনংহিত। ) 

কপটরূপা মাতৃগণ রুদ্রদেবের চতুর্দিকে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের 

মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বার! তাহাদিগের উভয়ের অনুরাগ সম্বদ্ধিত করিয়! হস্ত" 

জ্যোত্না বিস্তার করিতে লাগিলেন। অন্তান্থ সহত্র সহত্র মাতৃগণ অতি মধুব শব্দ এবং 

শিবও রুদ্রের সহিত অতান্ত অদ্ভুত শব করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের এই ব্যবহারে 

বিন্দুমাত্র ছিদ্র ছিল না। তীাহাদিগের মধো কেছ কেহ-- 

“কেচিদ্গায়ন্তথি নৃত্যন্থি হসন্তি চ রুদন্তি চ।” (ধর্মসংছিত। ) 

শিব 'এরকেবারে এই আচরণে বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন। এমন দময়ে নন্দীম্বর 

মাতৃগণের সহিত তগায় উপস্থিত হইগেন। অন্ভুঃবেশ। গোৌরীও অন্ুচরবর্গ পরিবৃত হইয়! 
আকাশ হইতে ভর্তার নিকট আগমন করিলেন। এই উগ্য় সম্প্রদাগ় যখন একত্র হই- 
লেন, তৎকালে এক বিস্মযমভাবের অবতারণ! হঈল। 

“কিমিয়ং পার্বতী দেবী কিশিয়মিতাচিস্তয়ন্। 

তাং দি! চকিতাঃ সর্ব কিমিয়ং বা সুশোভন] ॥১২।*  ( ধর্খমংহিতা ) 

এক্ষণে গ্রকত পার্বতী কে তাহার নিদর্শন হইল না। কারণ তাছাদিগের কিঞ্িৎমাত্র 
ভেন দৃ্ট হয় নাই। | 

সকলেই দুই দুইটি, বড়ই আশ্চর্য্য । অনন্তর মহাদেবের পার্্স্থিতা পার্বতী দিব্য নারী- 

গণের ক্রীড়িতরূপ ভর্তৃব/তিক্রম জানিতে পারিয়! তৎকালে হান্ত করিতে লাগিলেন। 'অগ্দরা- 

গণ আনন্দে মণ্ড হইয়া কিলকিল! রব করিতে লাগিল। ভূত পিশাচ যক্ষগণও আননে 

মত্ত হইল। শিবেরও যথেষ্ট আানন্দের উদয় হইল। অপ্সরাগণ্রের ক্রিয়-কলাপ সেইরূপ 
স্তাহার প্রীতিকর হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ ভ্রম-মভিনয়ে শিবের অনির্দচনীয় গ্রীতিলাভ 

হইয়াছিল। আমরা বিশ্বাস করি, এই পৌরাণিক শিবসস্তোষব্যাপার হুইতে শিব'্রীতি 
উৎপাদন মানসে (আগ্গের গম্ভীরাতে ) গম্ভীরদেবের দশ্মুখে তাহার লেবকগণ গীতবান্ভাদি 

এবং নৃত্যকালে উক্ত বেশাস্তর অবলন্থনে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। সেনরাজগণের 

সময়ে এই প্রকার উৎনৰ আচিত হওয়াই সম্ভব [বাধ হয়। এই গ্রকার ভর্ভৃব্যতিক্রম- 

ক্রীড়া প্রদর্শন গম্ভীরার অঙগম্বরূপ অস্তাপি বর্তমান রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে তান্ত্রিকগণ 

দঙ্গযজ্ঞে সতীর পিতৃগৃহে গমন করিতে অতিলাধী হইয়া হরকে কয়েকগ্রকার মুত্তি 



৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা শুঞে্ [১ম সংখ্যা 

দেখাইয়। ছিলেন। গুস্ত নিগুস্ত যুদ্ধে চণ্ডসুণ্ড বিনাশ কালে যে ভয়ঙ্কর চামুণ্ডাদিরপের 

আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সমুদায় প্রতিরূপ মুত্তির নৃত্য দ্বার! গন্তীরার শোভ। যে বঞ্ধিত 

হইয়াছে, তাহ! নিঃসন্দেহে বল চলে। 
রাঢ়দেশে যে শিবের ও শ্রীধশ্মের গাজন অস্যাঁপি অনুঠিত হইতেছে, তাহ! ময়নামগয়াধি 

গতি লাউদেন গ্লচলিত। তন্দেশে বৌদ্ধতাস্িক প্রভাব গৌড়নগর অপেক্ষা বহু পরবর্তী কাল 
পর্যন্ত বর্ধমান থাকান্ন শ্রীধর্ম্ের গাজন গু শিবের গাঙ্জনে সেই গ্রাচীনতা। এককালে লোপ 

পাইতে পারে নাই। পৌগুবর্ধন ও গৌড় হইতে বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ শিতাড়িত এবং শৈব প্রভাবের 

সঙ্গে বৈদিক ও তান্ত্রিকাচার বৃদ্ধি, কান্তকুজ গ্রভৃতি দেশ হইতে বেদপারগ ব্রাঙ্গগাদির 

আনয়নব্যাপার এবং ধর্ম ও সমালশোধনের উপর সেনরাঞ্গণের তীক্ষুদৃষ্টি নিপতিত হুওয়ায় 

গৌড়নগরাপি হইতে শ্রীধর্্মের উতৎসবও বিতাড়িত ব লোপ প্রাপ্ত হয় এবং রমাই- 

গগ্ডিতের মতাধলম্বিগণ নীচ জাতি তৎপথাবলম্বন ত্যাগ করিয়৷ তান্ত্রিকতামুলক পৌরাণিক 

ভিত্তিবিশিষ্ট আস্ঘের গ্তীরার বিকাশ সাধন করিতে থাকে । বৌদ্ধভাব লুপ্ত গ্রার হইলেও 

শিবোৎলবের মংস্কারসাধনের সঙ্গে সুঙ্মভাবে থাকিয়া গিয়াছে। 

রাজ। লক্ষমণসেন দেবের সময়ে কৌন্ধ-গ্রভাব গৌঁড়দেশ হইতে একেবারে অন্তহিত 

হইবার উপক্রম হইয়াছিল। লক্ষণের বৈদিক মতগ্রচার এধান উদ্দেশ্ত থাকিলেও তংকালে 
তান্ত্রিক (বৌদ্ধতাপ্ত্রিমূলক? ) মতের গ্রাধান্ত সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল। পণ্ডিতমগ্ুলী দ্বারা 

লক্ণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিক মতবাদিগণপণর মধ্যে কৌশলে একত1 সম্পাদন মানসে প্রসিদ্ধ 

বৈদিকপঞ্ডিত হুলাযুপদ্বারা মতম্ত-ন্ক্ত নামে মহাতন্ত্র গ্রচার করেন | জনসাধারণ 
তৎকালে তান্ত্রিক ধর্মে অতিশয় অনুরক্ু ছিল, স্থৃতরাং তান্ত্রিক ধর্ম উচ্ছেদ করা এবং বেদ- 

বিধি মত প্রচার কর! বড় সহজ সাধা ছিল নাঁ। সাধারণ গ্রজাপুঞ্জের ধর্দমতের বিরোধী 

মতবাদ গ্রচার করিতে হইলে তাহাকে তাহার পিতার ন্তায় বিপদে পতিত হইবার বিশেষ 

সম্ভাবনা! ছিল। তৎকালে তান্ত্রিক মতাচারী গ্রজাপুঞ্জের শক্তিও বিলক্ষণ ছিল। আমর! 

এই সমুদায় কারণেই আস্মের গন্তীরায় তান্ত্রিকতার নিদর্শন দেখিতে পাই। বল্লাল- 
সেনের সময়ে শিবপুর যে তাস্ত্রিকাংশ অসম্পূর্ণ ছিল, তৎপুত্র লক্ষষণসেনের লমর়ে সম্পূর্ণত। 

লাত করিয়াছিল। ৃ 

অতঃপর শিবপুরাণোক্ত মানের গম্ভীরাপোষক কতিপর় বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া 

পাঠকগণকে দেেখাইব যে ন্মান্তের গান বা গ্তীরা এবং ধর্মের গাজনের সহিত শিব- 

পুরাণোকজ বিবরণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে । শিবলিঙ্গ উৎপত্তির পৌরাণিক বিবরণ 

সর্ধগ্রথমে লিপিবদ্ধ করিলাম £-. 

*একদ। ভগবতী ব্রেলোকান্ুন্বরী শবরীবেশে শবরবেশধারী মহাদেবের সহিত ভ্রমণে 

বাহির হুইলেন। খদিপত্থীরা সৌন্দর্যময় শবরকে দর্শন ও তাহার মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে 
মোহিত হই! সকলে তাহার অন্ুবর্তিনী হইলেন। পতিগণের নিষেধসত্বেও তাহারা 
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ফিরিলেন না। তাহাতে তাপনগণ শবরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে “আমাদিগের 

এই মছারণ্যে এমন কোন রাফা! নাই বে, পরম্্রীরত তোমার লিঙ্গ ছেদন করে। 
পরদাররত ছুরাত্ম! ব্যক্তির পিঙ্গচ্ছেদনই কর্তব্য। এই মূর্খ হুরাচার আমাদিগের ক্ষেএ&- 
দারাঁপহারী, অতএব আমর! শ্বয়ংই ইহাকে দণ্ড করিব। মুনিগণের শাপে লিঙ্গ পতিত হইল । 

"মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে। 

বুছযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্ ॥৮ ( ধর্মনংহিতা ) 
সেই হুদীর্ঘ লিঙ্গের নাম বিজয়। মিশর দেশীয় শিব অনীরিস্ দশ্বন্ধেও এতাদৃশ একটি 

উপাখ্যান গ্রচলিত আছে। টাইফন্ নামক দেবতা! মন্ত্রণা করিয়া অগীরিসকে নষ্ট করিয়া 

তাহার দেহকে খণ্ড থণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভার্য। আইসীস্ 

দেবী সেই সমস্ত দেহথণ্ড সংগ্রহপূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া! রাখেন, কিন্তু 

লিঙ্গাংশ পাইঞেন না। এই নিমিত্ত উহার গরতিমুত্তি নিম্ম(ণ করিয়। তাহার পুজা ও 
মহোত্নব গ্রচলিত হম। গ্রীকেরা বেকস্ দেবর মহোংসব বিশেষে একশত বিংশতি 

হল্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গমুত্তি বহন করিয়। লইয়া যাইত। বেবিলন দেশে যে সমস্ত 

পিগুল-রচিত পুরাতন লিঙমুর্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবযীয় শিবশিঙ্গ মুর্তির 

অবিকল গ্রতিনধপ। তথাক্ তিন শত হম্তদার্থ শিপ মুতি নির্দিত হইত। যাহাই হউক 

ধর্মমংহিতালিখিত প্বযোঞজনবিস্তীর্ণং পিঙ্গং” উল্ভি হহতে অতি বৃহৎ লিঙ্গেরই সন্ধান 

পাওয়| যাইতেছে । এই গ্রকার লিঙ্গউপাননাপ রুম ও পন্গতি নিয়ে সংক্ষেপে পিখিহ হইল । 

“স[ধক গুরুপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকুল দিবসে [শবশান্ত্রোক্ত বিধানে যথোক্ত পরি- 

মাণে লিঙ্গ গ্রস্তত করিবে এবং পবিজ্র স্থানে ভামর পরীক্ষা করিয়। বঙ্গযমাণ প্রকারে লক্ষণো- 

স্জার করিরী দশোপচারে পৃজ। করিবে । প্রণমে গণেশপুজা ও স্থানমার্জনাদি করিয়া 

লিঙ্গটীকে ন্ানগৃহে লইয়। রাখিবে । তখন কুম্কুমাদি রসে রঞ্জিত্র কাঞ্চনশলাক। দ্বার! . 

অঙ্কিত লিঙ্কে শিল্পশাস্ত্রোক্ত বিধান মতে খোর্দিত করিবে। অষ্ট পূণকুস্তের বারি (পঞ্চামুত 

জল) ও পঞ্চগব্য দিয়া বেদীর সছিত পিঙ্গটিকে শোধন করিয়] পুর্জ। করিবে।: পরে সেই 
সবেদিক লিঙ্গটীকে দিব্য জলাশয়ে লইয়। গিয়া অরধিবাঁপ করিবে। যে পবিন্ধ মনোহর গৃহে 

লিগাধিবাদ ছইবে, তাহ। তোরণাি দর্ভমালো ও আবরণপটে লমুধিক শোভমান থাকিবে 

এবং তথা অষ্টদিগঞরজ ও অই্দ্িকৃপালের প্রতিমূর্তি ও অগ্রপূর্ণকুস্ত ( অষ্ট মঙ্গল কলণ) 

থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটী পদ্মাসনচিহ্নিত ধাতুময় ব|. দারুমদ লীঠবেদী 

প্রস্তত থাকিবে। প্রথমে নুভতদ্র, বিভদ্র, স্থনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটি দ্বারপালকে যথাক্রমে 

পৃজ| করিয়। সবেদিক লিঙগগকে সান করাইয়| বন্তরযুগ দ্বার! চতুদ্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃ 
শনৈঃ জল সমীপে লইয়। গিয়। গীঠিকার উপর পূর্ববশির! করিয়। শয়ন করাইবে। উহার 

পশ্চিমে পিক! রাখিবে ) এই স্থানেই সর্মমঙ্গলময় লি্দের পঞ্চরার বা! ত্রিরান্র অথব। 
একরাত্র অধিবান করিবে। পরে পুর্বমত পুজিত দেবগণকে তথায় বিসজ্ন করিয়। 
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একমাত্র লিঙ্গটাকে উঠাইয়। পুঞজ। করিয়া উৎনবপথে শয়নগুহে আনয়ন করিবে। 

নান! মাঙ্গলিক বাদ্ধধ্বনি সহকারে লিঙ্গটীকে আনয়ন করিক্! রক্তবস্ত্রযুগ্ে ও পিগ্িক! 

ছ্বারা বৈষ্টন করিম! পূর্বের মত শয়ন করাইবে। লিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও গ্রতিষ্ঠা 

করিবে। এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠ। ও পুজাদির বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীহর্ষদেবের বৌদ্ধ উৎসব মনে 

পড়ে । বুদ্ধমূর্তি স্বষ্ধে লইর গিম্| ন্ন'ন করান, উৎদন পথে আনয়ন ইত্যাদির সহিত বিস্তর 

সাদৃশ্য দেখিতে পাই। আগের গানে ও শ্লীধশ্মের গাজনে ত্র-গ্রকারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। 
গ্রধান আচাধ্যই শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবেন । অপর 'মপর দ্বিজগণ চতুর্দিকে প্রধান 

প্রধান দেবতার হোম করিবেন। নণিঙ্গপু্জায় চারিঞ্জন ব্রাঙ্দণকে হোম করিতে দেখি। 

আদ্যের গাজনে চারিজন প্রধান পণ্তত ও বেদীর উপর অগ্রিগ্রজণিত করিবার কথ আছে। 

উত্ত শিব-লিঈগ পূজাকালে প্নৃদ্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ মান্সল্যান্যপরাণিচ।” (বায়বীয়সংহিত।) 

অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাগ্ের কথাও দেখতে পাই, ধর্দের গাজনেও এরূপ হইয়। থাকে । 
ধর্মের দেছার। বা আগের দেহারার কথ! অবগত আছেন পরনাত্মা শিবের শিবশাপ্্রোত্ত 

লক্ষণসমন্থিত ও বাঁজকীদ মৌধসদূশ মন্দির নিম্মীণ, ভূধরসদৃশ পুরদার ও নানাবিধ রতব- 

খচিত নুবর্ণময় দারকপাট, এ ছাড়া শিবের জঙ্ক যুগল রাঙ্জহংসকৃঙি সুক্ষ শ্বেভবণ চামরদ্বয়ঃ 

দিব্যগন্ধময় চতুর্দিকে রত্বথচিত উত্তম মালায় বিডূষিত দপণ আবশ্তক। শ্রীদন্মের গাজনেও 

শ্বেতচামর ও মাল্যাদদির আবশাক হইয় খাকে। শিবপুজায় রাত্রিগগাগরণ এবং গীতবাস্ত 'ও 

নৃতাগীতাদির সবিস্তার বিবরণ দৃষ্ট হয়। ষখা__ 

"গীতবাস্ৈস্তথ! নৃতোর্ভক্তিভাবসমন্থি ত:। 
পৃ্জনং প্রথমং যামে কৃত্ব। মন্ত্র জপেদ্বধঃ ॥”৮ (জ্ঞানসংহিত। ) 

বৃতাগীত বাদাযোগে প্রথঘ প্রহর অন্তিবাহিত করিবে । সংকল্প করিয়।"গীতবাদ্য 

'নৃত্য এবং নান! গ্রক।র গান করিবে) প্রতি প্রহরেই এই রূপ করিবে। 

“গৃহ তদ। কুত্ব। গীতং বাছ্ং তথ! পুনঃ । 

নৃত্যঞ্চেব তথ! চাত্র গানঞ্চ বিবিধং তথা ॥” (জ্ঞানসংহিত। ) 

আরও অবগত হওয়। যায় যে অঞ্জন পিদ্ধ যাহার অগ্রে এই স্থানে নিরন্তর নৃত্য করিতে- 

ছেন) নিজ ভক্তগণ 'জয় ভূয়” শন্দে তাহার উপাগন1 করেন। শ্রীধর্মোত্সবেও সংঘাত 

সমেত ধধর্মনয় ধর্মনয়” শব করিবার কণ। উক্ত আছে। 

বিচক্ষণ মানব, সান্তিকভাবে নৃতাগীত ও বান্যোগে প্রহরে প্রহরে পুজ! করিবে । 

নানাগ্রকার স্তবদর। বৃষভধবজের শ্লীতি সাধন করিবে। ব্রতানুষ্ঠারী ব্যক্তি এই ত্রতের 
মাহাত্ম্য প্রবণ করিবে। ঢারিগ্রহর রান্িতে চারিবার এ প্রকারে পুজা করিতে হয়। 

“জাগরণ: তদ| গত্ব। মছোত্সবসমন্থিতম্।” (জ্ঞানসংছিত। ) 

শিবপুজায় গীত, বাস, নৃত্য এনং গীত দ্বার! শিবোৎসব সমাধ! হয়। 

প্গীতং বাদ্ধং পুনশ্চৈব যাবৎ ম্যাদরুণোদয়ঃ )" 
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সমুদায় রাত্রি পূর্বোক্ত গ্রকারে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃসর্োদর হইলে গুরুমন্ত 

জপ এবং গানাদি করিয়! ততৎকালে স্নান ও শিবের পুলা করিবে। 

“জপং মন্ত্রবঙ্েণৈব গীতং নৃত্যং তথা পুনঃ ॥* (জ্ঞানসংহিতা ) 

ধান্য ও গোদানাদিরও ব্যবস্থা মাছে যথা 

্ধেন্ুং সদক্গিণাং দগ্যাৎ সুশীলাঞ্চ পয়ন্ষিনীম্।” 

শ্রীপর্শপুর্জাতেও দেখি "গৌধাই বলেন পঞ্চগব্য গাভী গুয়।।” প্ধুপ ধুনা, ধৌতধান্ 

ধবল চামর ॥” আবশ্তক হইয়া থাকে । শিরে শ্রীপন্মপাদুকা লইয়! নৃত্যগীতাদি ও বাস্ভোস্ভম 

সহকারে ধর্মমসন্াসিগণ বেত্রহস্তে উৎ্মবপথে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করেন। শিব- 

শাস্ত্রোন্ত উৎসবে তদন্ুরূপ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই; “রত্ুপক্পোপশো ভিত” বিপুল তৈজস 

পাত্রে দিব্য পাশুপত অস্ত্র বাহন করিয়। পুজা করিবে। . পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধারী দ্বিজের 

মস্তকে মেই পাত্র স্থাপন করিয়। বাহিরে গিয়। নুচ্যগীতাদি বহুবিধ এঙ্গলকার্ধ্য করিতে করিতে 

দীপ ধ্বজাদি লইয়া সত্বরও নহে অথট বিলম্বে নহে, এইরূপে মহাপীঠ বেষ্টন করিয়া গ্রমাদ 
করিবার উদ্দেশে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অস্তাপি গাজুনে সন্যাসীরা। বিবিধ অলঙ্ছরে 
শোভিত হইয়া বেত্রহস্তে নৃত্য করিতে করিতে তাত্উ্রপাত্র মস্তকে বহন করিয়। থাকে। 

শীধন্মোৎমবে গামার কাট।' অনুষ্ঠান আ.ছ। তাহাতে গাস্ভার বুক্ষের পুজা করিতে 

হইত। সংষ(তের সমুদার সন্গ্যাগিগণ উক্ত বৃক্ষ ধারণ করিয়া বরণার্দি করিত। শিব- 

পুরাণোক্ত বায়বীয় সংহিতায় দেখিতে পাই-_- 

পদ্বারযাগঞ্চ বনিকাঃ পরিবারব্লিক্রিয়াম্। 

নিত্যোৎসবঞ্চ কুববীত পাসাদে যদি পুজয়েৎ |” 

যদি প্রাসাদে পূজ। করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরু-সমুছ সমীপে গমন করিয়া 

দ্বাপযাগ 'ও পরিবারবলিক্রি্। করিবে এবং নিয়ত উতৎনব করিবে । এবং-__ 

“নিগমা সহখাদিতৈস্তদাশাভিমুখহ স্থিতঃ | 

পুষ্পাং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ দগ্চাণনং গটৈঃ সহ ॥” 

নানাবিধ বাগ্ভের সহিত দেই তরুমমুছের দিকে গমন করিয়া জল পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন এই 
সকল নিবেদন করিবে । জ্ীপন্মমঙগলে দেখি - 

“সন পুজা বাস্ত লাংট, দশমে গামার কাটে 

নবীতটে জয় জয় দিয়। ্ 

পণ্ডিত পদ্ধতি আছে, জাগাল গামার গাছে 

গণেশাদি পৃজিয়া দেবত।॥ 

বুক্ষের বরণ করি, সংযাত সহিত ধরি, 

বাদ্ধিল সবার করে সুত1 ॥” (ঘনরাম) 

শিবপুজাগন কমলদল দ্বারা পৃ বিশেষ আদরণীয়। শিবপুজাদ ঈশান কোণে ্মান্ 



৪৬ _.. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 1১ সংখা 
ত্রিশুলের, পূর্বদিকে বজ্জে রঃ অন্নিকোণে পরগুর, দক্ষিণে নায়কের, মৈখতে থড়োগোর, পশ্চিমে 

পাশের, বাযুকোণে অন্কুশের ও উত্তর দিকে পিণাকের পুজা করিবে। এই প্রকার পুজার 
ব্যবস্থ। 'অপ্তাপি শ্রন্রপুজায় দৃ্ই হন্। গভীরা পুজান্ধ ত্রিশুল ও সায়কের পুজ। হইয়া 
থাকে । (প্রতি মানে শিবপুজ্জার ও উৎসবের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক মানিক পুজার 

ফঙক-শ্রুতি লিখিত আছে । যথ1-_ 

“্যঃ ক্ষিপেদেকভক্তেন চৈত্রমাসং নরোত্তমঃ | 

ধনধান্তনমুদ্ধে চ কুলে জায়তি রূপবান্ ॥৫।” 

বৈশাখং যঃ ক্িপেন্মামমেকভক্তেন মানবঃ। 

জাতিসংশরেষ্টতাং প্রাপ্য পু্িত। ধনবানপি ॥৬ 1 ( লনৎকুমারসংহিত! ) 

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উপবাস করিয়া শিবারাধন|! করিলে ধনধান্ত ও জাতিশ্রেষ্ঠভা 

লাঁভ হয়, এ আশ। শিবভত্তের পক্ষে অতি আশাপ্রদ। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিবারাধনার 
ইহাই বিশি্ কারণ। : 

উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্রযুক্ত ফান্তন মাসে মহোৎসব করিনে এবং চৈত্র মাসে দোল করিবে-- 

"চৈত্রে চিত্রাপৌর্ণমান্তাং দোলাং কুর্ধ্যাদ্ যথাবিধি ॥” ( বায়বীয়) 

এবং “বৈশাখেহপিচ বৈশাধ্যাং কুমা।ৎ পুষ্পমহালয়ম্ 1” ( বায়বীয়) 

বৈশাখে পুষ্পর্ধোল এবং পুষ্পময় মন্দির করিবার বাঁবস্থাও আছে। চেত্রমাসে 

বসস্তোৎসব বা মদনোতসবের কথ। গ্রাচীন নাটকাদিতে তৃরি ভূরি দৃষ্ট হয়। এই উৎসবে 
রঙ্গিন বারি লইয়া উৎপবামোদের বিবরণ *মালতী মাধবে” দেখিতে পাই। বৈশ।থে 

মহাদেবের পুষ্পময় মন্দির নির্মাণের কথ! লাখত 'মাছে। ইহ! পুগ্পরথের অনুরূপ মাত্র । 

শ্ীহ্ধদেবের সময়ে ছিউ-এন্-স্গ লিখিত এই প্রকার বুদ্ধদেবের রখোতসবের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বুদ্ধমুণ্তি ও বোধিদত্ব মুর্তি প্রতিষ্ঠিত হইত এবং শিবের পুষ্পময় 
মান্দরে শিব ও নন্দীর অবস্থানের বিষয় দেখিতে পাই। উভয় স্থলেই ভক্তগণের নৃতা- 

গ্ীতাদি উৎসবামোদের বিবরণ বর্তমান রহিয়াছে । 

কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়াযায় যে, “যে নারী বা নর চৈত্রমাসের গুরুতৃতীয়ায় উপবাসী 

থাকিয়া, নিশীথকালে বস্ত্রাপঙ্কারাদি বিখধ উপচার দ্বার! মঙ্গণাগোরীর পুজা করে, পরে 

& রাত্রি গীত্তবান্থের অমুষ্ঠানপুর্ধক জাগরিত থাকে, তাহান। আশাতীত ম্থুথসস্তার 

লাভ করিবে। আরও গিখিত আছে যে, কানীস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই চৈত্র মাসের শুরুতৃতীয়ায় 

শিবের বাধিকী ধাত্র! করা উচিত। ঠৈত্রমাসের পুর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে। 

একদ। চৈত্রমাসের পুর্ণিন। তিথিতে কৃত্তিবামোত্দব হইতেছিল, প্র উৎসবে দেবগণ নানাবিধ 
উপচারের সহিত রাশীকৃত অন্প্রস্তত করিয়াছিলেন । শ্ীহর্ধদেবের বিরাট অন্নদানোত্মব এবং 

দ্বিতীয় শিলাদিত্যের বুদ্ধোতৎ্সব এই চৈত্রোংদবের সম্পূর্ণ অনুরূপ ॥ আধুনিক মালদহের 

গস্ভীরাও.সেই চৈত্রোৎসবের ক্ষীণস্থতি প্রকাশ করিতেছে। 
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কৌশলে শৈব প্রভাব খর্ব করাই হরিবংশের উদ্দেশ্ঠ বোধ হয়। হরিবংশে শ্রকৃষ্খপুজার 
উদ্দেশ্তই বলবৎ করিবার এ্রয়া বর্তমান। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় হস্তের ফলিত বর্ণবিন্তাসে 

উক্ত গ্রন্থ চিত্রিত হুইয়াছে। শোণিতপুরাধিপতি শিবভক্র মহারাজ বাণের ভীষণ পরাজয়ের 

কথা উহাতে বর্ণিত। এই উপাখ্যানাংশই শিবের গাজন বা গম্ভীরাউৎসবের শেষ 

পৌরাণিক কারণ বলিয়াই অনুমান কর! যাইতে পারে। এই বর্ণনায় শৈবগণকে টৈষবগণ 
হইতে নিকৃষ্ট এবং শৈবগণের হীনক্ত! গ্রতিপাদনের চেষ্টা বর্তমান। শৈৰ ও বৈষবে ঘোর 

বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথ! প্রাচীন গ্রস্থাদিতে ভূরি ভূরি বিবৃত রহিয়াছে। যাহাই হউক 
নিম্নে হরিবংশ এবং শিবপুরাণ উভয় গ্রন্থ হইতেই বাণ-পরাঁজয় উপাখ্যান উদ্ধত করিলাম--. 

“ পরমশৈব বাণকন্তা উষার সহিত দ্বারকাধিপতি শ্রীকুষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের 
গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয়) মহামতি বাণ কুপিত হইয়! অনিরুদ্ধকে লৌহপিঞ্জরে আবন্ধ করেন। 

ভিন্নানসন্নিভা কালী অনিরুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়', দ্যোষ্ঠটমাসের কষ্টাচড়ুর্দবীর দিবস নিশীথ 
সময়ে তাহাকে মুক্তিদান করেন। অসম্ভব হইলেও সম্ভবতঃ লোষ্ঠ অমানিশায় দ্বারকানাথ 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্ধার| বাণ- 
রাজের বাছুন সমুদায় ছেদন করিয়! যেমন তাহার শিরশ্ছেদনের জন্য গ্রস্তত হইলেন, অমনি 

শঙ্কর বলিয়। উঠিলেন)--আমাঁর বাঁণের শিরশ্ছেদ করিও ন। 

“ম| বাণস্ত শিরশ্ছিদ্ধি সংহরশ্ব সুদর্শনম্।” ৭1১৮৬ ( ধর্্মসংহিতা ) 
ভগবান্ শ্রীকষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন, “আপনার বাণ দ্ীবিত থাকুক, এই আমি চক্র 

গাতিসংহার করিলাম ।* 

নন্দী বাণকে শুভঙ্কর বাক্যে কহিলেন, "বাণ! তুমি এই ক্তার্ভ শরীরেই দেবদেব মহা- 

দেবের সন্নিধানে উপস্থিত হ৬* | বাণ নন্দীর বাক্যে সত্বরগমনে সমুদাত হইলে, গ্রতাপশালী 

নন্দী তাহাকে তাদৃশাবস্থায় দেখিয়া রথে আরোপণ করিয়। মহাদেবের সমন্িধানে উপস্থিত 

করিলেন এবং বলিয়! দিলেন, বাণ ! তুমি মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হুইয়৷ নৃত্য করিতে, 
থাকিবে, তাহা হইলে তোমার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে। জীবন প্রার্থী ভয়-বিহ্বলচিত্ত 

বাণ নন্দীবাক্যে আশ্বস্ত হইয়! শোণিতাক্ত কলেবরে ভয়োদ্িগ্ন মনে মহাদেবের সম্মুখে গিয়া 

পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। খিল হরিবংশে এই প্রকার বর্ণন। আছে, কিন্ত 

শিবপুরাণের ধর্শংহিতায় নৃতোর ভাবান্তর বর্ণনা আছে। যথা-_ ১ 

এবাণরাজ তৎকালে পাদঘ্য় ও 'একনীর্য মা হইলেও নন্দীর আদেশাম্থদারে ভগবানের 
সম্মখে অদ্ভূত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আলীচ, প্রমুখ, বিবিধাকার, শালী স্থানপঞ্চক 
প্রদর্শিত হইল) ন্ুখবাদা নিনাদে দিগন্তর পূরিত হইয়! উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে তাহার মন্তক 

আক্ষেপ সহকারে ভয়ানক রূপে ঘুর্ণিত হইতে লাগিল; নানাবিধ গতি সকল গ্দর্শিত 

হইয় দর্শকবৃন্দকে বিল্ময়সাগরে মগ্ন করিতে লাগিল। ভূতলও শোণিত-সিক্ত হইয়া 
ভয়ঙ্করত! প্রাগু হইল।” 
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“শিরঃকম্পনহত্র।পি প্রত্যনীকান্ সহশ্রশঃ ॥ 

চারীশ্চ বিবিধাকার। দর্শয়িত্ব। শনৈঃ শনৈঃ1৭1১৯৬ ৯৭ ॥ ( ধর্মসংহিত| ) 

বাপি এই প্রকার নৃতা করিয়াছিলেন। গন্ভীরামণ্ডপে কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী 

গ্রভৃতি নৃত্য ও উরু গ্রাকারে সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গভঙ্গি অতিশয় প্রাচীন ভাব- 

সমগ্থিত বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যবিশেষে দামান্ত বিভিন্নত। 

বর্তমান রহিয়াছে। 

ভক্তবংসল মহাদেব বাণরাজকে তাদৃশ ছুর্দশা গ্রস্ত ও হতচৈতন্য প্রায় অবস্থায় বারগ্বার নৃত্য 

করিতে দেখিয়। করুণার বশীভৃত হইয়া! পড়িলেন। 'খন তিনি বাণকে বলিলেন, বস বাণ! 

তোমার ছুরবস্থা দর্শনে আমারও হৃদয়ে শোক-সধার হইতেছে । আমি তোমার প্রতি গ্রসন্ন 

হইয়াছি। এক্ষণে মভিলধিত ৰর প্রার্থন! কর। 

বাণ কহিলেন, প্রভে। | যদ আমার এ্রতি গ্রলন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ 

করিয়া! থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন চিরদিন অজর ও অমর 

কইয়। থাকিতে পারি। এই আমার প্রথম গ্ার্থন।। 

মহাপ্দেব কহিলেন, বৎস! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হুইয়। চিরদিন জীবিত থাকিবে, 

তোমার মৃতু নাই। তুমি মামার নিতাম্ম মনুগ্রইভাঙজগন। এতভিন্ন অন্ত যেকোন বর 

অভিলাষ, গ্রার্থন। কর। 

বাণ কহিলেন, দেব! শামি যেমন ব্রণ- পীড়িত ও ছ্ঃখার্ত হইয়। শোণিতাক্ত কলেবয়ে 
' আপনার সম্মথে নৃত্য করিলাম, ষদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে নে যেন 

আপনার পুত্রত্ব মাভ করিতে পারে। 

মহাদেব কহিলেন, বন! সত্যগরায়ণ ও সরলতানম্পর আমার যে ভক্ত নিরাহার 

থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফললাভ হুইবে। এক্ষণে তোমার মনোমত 
তৃতীয় ৰর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহাও দিব। 

বাগ কহিলেন, হে ভব! চক্রাস্ত্র গ্রহারে আমার দেহে যে অতি তীর যস্ত্রণ। উপস্থিত 

হইয়াছে, ইহ আপনার তৃতীয় বরে শাস্তিলাভ করুক। 

তৎপয়ে মহাদেব চতুর্থ বর দিতে চাহিলেন। বাণ কহিল, হেবিভো ! তবে আপনি 

আমাকে এই বর প্রদান করন, আমি যেন আপনার গ্রমথগণের প্রধান হইয়া 

চিরকাল মহাকাল নামে খাতি লাভ করিতে পারি। মহাদেব তাহাও প্রদান 

করিলেন। 
আমর পাঠক মহোদয়গণকে এই বাণ ও শিব-সংবাদ-রহস্ত পর্যযালোচন! করিতে 

অন্থরোধ করি। চৈত্র পর্ব ব1চড়ক পূজাদ্দি শৈব উৎসবে থে “বাণফোঁড়া” ইত্যাদি ক্লেশকর 
ব্যাপার ও উপবান নৃত্য-গীতাদির মহোৎসব দেখি তাহার মূলস্ত্র এই স্থলে বিবৃত 

রহিম্নাছে। অধিকস্ধ শান্জ্রকার মহাদেবমুখে বলাইয়। লইয়াছেন, যে সত্যপরার়ণ ও সরলতা! 
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সম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এরূপ নৃত্য করিবে, তাঁহার এইরূপ ফল লা 

হুইবে। পুত্তলাভ এবং শিবের প্রণ হইয়া শিব সকাশে অবস্থান অতিশয় গয়োচন্াপূর্ণ। 

সাধারণ শিব-ভক্রগণ কখনই এই স্থুযোগ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইবে 

না। এই কারণে চৈত্রোৎদবে তক্তের। বাঁণবিদ্ধ শোণিতাপ্ীতে কলেবরে শিবদকাশে তাব- 

বৃত্য ও পৈশাচিক নৃত্য করিতে থাকে। উপবান ও নৃত্য-গীত-বাদ্য শিব-সস্তোষ বিধান 
মানসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই বিশ্বাসে অদাপি আদ্র গম্ভীর মণ্ডপে বানকবালিকা- 

গণকেও নৃত্য করিতে দেখি। ইহাতে পরমীঘু, ধন মান ও জীবনাস্তে অমরত্ব লাভ হুইবে 
বলিয়৷ এদেশবানীর একান্ত ধিশ্বাম । . 

উত্ত গ্রকারেই চৈঞ্োত্নবের পৌরাণিক মূল গঠিত হইয়া! থাকিবে। যদিও হিদদুধন্মে অস্ভি 
পূর্বে পৌন্তুলিকত্া ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধমুর্তি ও মঠাদির 'আরস্তে অতিপূর্ব গ্রথা পরিহার" 

পূর্বক শিব, বিষণ গ্রভৃঠি দেবমুষ্টির গ্রৃতিষ্ঠ। ও উংসবাদ্দির অনুষ্ঠান বৌদ্ধ উৎদবামোদ গ্রথা- 

শন্বনে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্মের গতি ঘ্বণ! 'ও বিদ্বেষধশতঃ পরে 

বৌদ্ধভাব ত্যাগ করিতে অনেকেই যরবান্ হইয়াছিল। 
এই সময়ে বৌদ্ধ ধণ্মনিন্ন1 ও বৌদ্ধগণের সহিত মংগ্রামদির বিবরণ ইতিহাসে দেখিতে 

পাই। এই সময় হইতে শৈব সম্্রদায় গ্রবল হইয়! খত শত বৌদ্ধ মঠ ধ্বস ও বহুদংখাক 
শমণ ভিক্ষু গ্রভৃতির জীবন নষ্ট করিয়াছিল। গেই সময়ের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ভাব আমাদের 
ধন্মপুস্তক।দিতে স্বন্দর চিত্রিত রহিয়াছে । ভাগবতে তাহার বহু প্রম।ণ ব্তমান | 

অক্র,র শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখি :- 

প্নমে| বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।” 

পুনশ্চ, ভাগবতে ২য় স্বন্ধে ৭ম অধ্যায়ে পিখিত আছে-_ 

"দেবদ্িষাং নিগমবস্মনি নিিতানাং পূর্ভিমগেন বিছিতাভি রৃষ্ততৃর্ভিঃ। 
লে।কান্ ্রতাং মতিবিমোহমতিগ্রলোভং বেশং বিধায় বছ ভায্যত ওপধন্দর্যং|৩৭।৮ 

ঘাহাই হউক এই গ্রকাঁর বছ বিদ্বেষভাৰ গ্রকাশেও যেন তৃপ্তি হয় নাই। কেছ কেহ 

দ্ধের অস্তিত্ব পর্য্যস্ত অস্বীকার করিয়া ও একেবারে বৌদ্ধধর্ম মিথ্যা ও অলীক প্রমাণ করিতে 

 বত্বুবান্ হইয়াছিলেন। * 

কাহার কাহার মতে বুদ্ধ নামে কোন এক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল ন1। বৌদ্ধধর্ম নুতন 
ধর্ম নহে, উহ! কপিলের সাঙ্খাদর্শন অবলঙ্বনে স্যষ্ট হইয়াছে । এই জন্তই তিনি কপিলবস্ত 

নামক কল্পিত জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বণিয়া গ্রসিদ্ধ। কপিলবস্ত শব্দের অর্থ 

কপিলেক্ বনতিস্থান। তাহার জননী মায়াদেবী মানব লহেন, বস্ততঃ দর্শনশ।ন্কের মায়া 

বা প্রকৃতি | বুদ্ধ নামটি পর্যন্ত কোন ব্ক্কি বিশেষের নহে, উহার অর্থ জ্ঞানী।” 
অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, ইহাতেই অবগত হইতে পার! যাইবে যে বৌদ্ধধর্ম 
লোপমানসে কীদৃশ চেষ্টা হইয়াছিল। এভাদৃশ বৌদ্ধবিদ্বেষ ভাব না হইলে এদেশ হইসে 
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বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইত না এবং পুরাণাদি রচিত হইত ন!। হিন্দু 

পৌরাণিক নবধর্মন দৃট়ীকরণমানসে ক্রমে ক্রমে বছ পুরাণা্ি রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। 

” ঠৈত্রমামের শেষে যে শিবোৎনব ও চড়কপুজ। হইয়! থাকে, তাহার চলিত নাম “শিবের 

গাঁজন। অনেকেই এই বঙদেশের শিবের গাজন দেখিয়া থাকিবেন। সংক্ষেপে শিবের 

গানের বিবরণ নিয়ে লিখিত হুইল, এই শিবের গাজ্জনই নামাস্বর প্রাপ্ত তইয়। মালদছে 

গম্ভীর! নামে খ্যাত হুইয়্াছে। 
শিবের গানের সময়ে ধখাকালে শিব সকাশে বা গাজনতলায় ঘট-ম্থাপনা হইয়! 

থাকে, তাহাকে চলিত কথায় ্ঘটভরা' বলে। গ্রত্যেক শিবালয়ের প্রথামত কোন 

এক নির্দিষ্ট বক্তি বংশপরম্পরাগত নিয়মে “মুল সন্ন্যাসী” পদ গ্রহণ করিয়া থাকে । নির্দিষ্ট 

দিবসে “দন্নগাপীধরা” কার্য হয়। যাহার! সন্নযানী হইতে ৰাদন! করে বা যাহার 'মানসিক' 

থাকে, তাহার! সন্ন্যাসী হয়। সন্যাসী হইবার পূর্বদিবসে নথকেশাদির ক্ষৌরকাধ্যাদি 

করির। হবিয্যাহার করিয়! থাকার নাম “সংষম। হবিষ), ফল, উপবাস, জাগরণ, ধুলট 

ও চড়ক গ্রভৃতি নিয়ম গাজুনে সন্গ্যাসীদের অবপ্তপালনীয় কার্ধায। গ্রতিদিন গীতবাদ্য, 

নৃত্য ও শিববন্দন! এবং শিৰগুণাদি কীর্তন অবশ্ত কর্তবা। শোভাযাত্রা! এবং গাজনতল।! 

হইতে অন্ত গাঁজনতলায় গমন, চিরন্তন গ্াথানুদারে নৃঙ্যগীতাদি উৎ্সবামোদাদি সহকারে 

খ্াচরিত হয়। “গাজুনে বামুন” বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ আছেন, শাহারাই বহু জাতি- 

মিশ্রিত শিবসন্ন্যাসিগণের শিবপুজায় পৌরোছিত্য কার্ধযাদি করিয়া থাকেন। গ্রাত্যেক 
'গাজুনে মন্ন্যাসী” আপন আপন “গাজনতলা। হইতে তৎ তৎস্থানীয় প্রধান ৪ প্রাচীন শিবের 

গাঁজনতলার দেশীয় প্রথামত গীতবাদা নৃত্য(দি-উৎসব সহকারে শোভ। যাত্র। করিনা গমন 

করে এবং অন্ান্ত "গাআনতল!1, হইতে আগত সন্যাসি-গণের সহিত্ত নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি- 

"সহ উৎসবামোদে যোগদান করিয়া শোভাবদ্ধন করে। কোথাও কোথাও কবির গানের 

স্তায় চাপান, চিতেন, জবাব গ্রভৃতি ভাবে গীতার্দির অনুষ্ঠান হইয়! থাকে। কলিকাতা, 

ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, সবজীবাগান প্রভৃতি স্থানের গাজনতল। হইতে সন্ন্যাসিগণ 

টালিগঞ্জের 'বুড়াশিবের তলায়? গির। একত্র সমুদায় রাত্রি নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদামে 

অতিবাছিত করে। সেখানেও মালদছ্র গম্ভীরা উৎসবের স্তায় উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু 

এদেশের গ্ভায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নৃত্যাদির অনুষ্ঠান সেই রাত্রে আদৌ অনুঠঠিত হয় না। 

এই প্রকার রাত্রিজাগরণপূর্ববক উৎসবকে 'জাগরণ” পালা কহিয়। থাকে । গীতাদ্দির ভাব 
কতক পরিমাণে মালদহের অন্থরূপ, ইহাতে শিবের বন্দন! ৪ শিবের গুণদোষের কীর্তন 

ইত্যাদি থাকে। নীলপুজার দিবস অতি প্রত্যুষে বিবিধ গাজনতলার মন্নযাসী এবং অন্তান্ত 

জনগণ কালীবাড়ী পুজ1 দিবার অন্ত আগমন করে এবং কালীঘাটের পটুয়াটুলীর পটুয়াগণ 
. মুল্য লইয়। সঙ্যাসিগণকে তাহাদের ইচ্ছামত্ত হরগৌন্নী, শিব, কালী, ভূত, প্রেতিনী, ভল্ল.ক, 

সন্ন্য।সী, ফকির ইত্যাদি নানারূপ চিত্রিত্ত করিয়। দেয়। তাঁহারা দলে দলে নৃত্যগীতাদি-সহ 



সন ১৩১৬]. আছর গম্ভীর! ৫১ 

ঘর্শকবুন্দের মধ্দিয়। কালীমন্দিরে গমন করে এবংপ্সানাস্তে কালীমাতার পুজাদি প্রদান 
পূর্বক প্রত্যাগমন করে। কেহ কেহ গমনকালীন সাজসজ্জায় আবার প্রত্যাগমন করিয়। 

থাকে । এই নীল উৎসবের দিবস গ্রাতে হিন্দু মুসলমান উতয়কেই একত্র উৎসবনমোদে 

লিপ্ত দেখ! যায়। এই উৎসব মালদহের গম্ভীরার চমু, কালী, বাসুলী ইত্যাদি নৃত্যের 

অন্থরূপ এবং পর্বকালে এই প্রকার উৎসব যে সর্বত্র বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত ছিল, তাহারই 
পরিচয় গ্রদান করিতেছে। ৃ 

তৎপরে চড়কপুজার দিবস চড়কগছকে 'জাগাইতে হুয়। যে জলাশয়ে চড়ক- 

গাছ নিমগ্ন থাকে, সন্ন্যানিগণ “তারকেশ্বরের শিব” নাম উচ্চারণপুর্বক জলাশয়ে অবগাহন 

ও *চড়কগাছ” অন্বেষণ কার্ধো ব্যস্ত হয়। গল্প প্রচলিত আছে--চড়কগাছ শীঘ্র ধরা 

দেয় না, সন্নাপীদের জলক্রীড়ার জন্ত চড়কগাছও মত্স্তাদির ন্তায় ডুবিয়া একস্থান হইতে 

স্থানান্তরে গমন করে। যাহাই হউক, এই প্রকার জলক্রীড়ালমধানান্তে “চ$কগাছ'কে 

চড়কতলায় আনয়ন করা হয় এবং পুজাদির পর প্রোথিত ও চড়কে ঘুরিধার উপযুক্ত 

বংশার্দি ও রজ্ঞু সংবদ্ধ করা হয়। তৎপরে চড়ক হুইয়। থাকে । বাণফোড়া, বটঝাপ, 

কাটাঝাপাদি এবং অগ্নিদোল।দি ক্রীড়াও চড়কের পুর্বে নির্দিষ্ট দিবসে সমাপ। হইয়া 

খাকে। বহুস্থানে এই শিৰগাজনে মশানক্রীড়! হইয়! থাকে, সন্ন্যাদিগণ মৃতদেহ ও মুড 

অঙ্গে ধারণ করিয়া! বিবিধাকার তাগুবনৃত্য করিপ। থাকে । এই শিবের গার্নে সম্নযানিগণ 

শিবের বন্দনা, স্থষ্টিবর্ণনা, দেবদেবীর বন্দনা ও 'গ্রণাম এবং শিববিষয়ক বিবিধ গীত, 

যথ!__শিবের চাষ, শিবের শাখারি বেশ গ্াভৃতির গীত হুইর| থাকে । এই শিবের চাষ 

বিষয়ক গীত আস্তের গম্ভীরাতেও গীত হয়, এবং চাষের বিষয় ধাস্তের জন্ম ইত্যাদিও উত্ত 

গীতান্তর্গত। শিবায়ন ও শিবগীতাদি গ্রন্থে তাহার বিশেষ পারচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

শিবের চাষব্যাপার হান্টোদীপক বটে। শিব পার্ধত'র উপদেশমত চাষ করিতে অভিলাষ 

প্রকাশ করিলে পার্ধতী তাহাকে ইন্দ্রের নিকট জমিগ্রহণের পরামশ গ্রদান করেন।, 

শিব ইন্ত্রালয়ে গমন করিয়। ইন্দ্রকে বলিলেন__ 

“তুমি ভূমি দিলে আমি চধি গিয়া চাষ॥ 

পূর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ ॥” (শিবায়ন) পু 

ইন্দ্র বলিলেন -_ 
“ভূতে কেন ভূমি মাগ ভূমিস্বামী হয়ে। 
বত পার জোত কর কাজ নাহি কয়ে॥” 

“শিব বলে শত্র কিছু চক্রবত্র আছে । 

খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দগ্ধ কর পাছে। 

বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়। 

পাটাখানি গেলে পরিণাম শুদ্ধ হয় ॥” 
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ইন্্র তখন শিবকে বলিলেন, কোথায় ক জমি লইবেন বলুন-_ 

“মাগে হক তৃপাস্তর কোচপাশে পড়।। 

দেববৃত্তি গোবুত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া ॥* 
তখন “কশ্তপের বেটা! 

“দেবদেবে দিল। লিখে দেবত্তর পাট্র। ॥” 

্ডম্ুরের ডোরে পাট। বাধি দিগন্থর । 

ইন্ত্রকে আশীষ করি যান ষমঘর ॥” 

এক্ষণে পাঠক বলিতে পারেন, শিব মের বাড়ী কেন চলিলেন। যূমের মহিষটি লইতে ॥ 

মহিষ ও বৃষে চাষ হইবে। 

”আজ্ঞামাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরে ॥” 

চাষের সঙজ্জার জন্ত, বিশ্বকর্্। শিবের ত্রিশুল লইয়| বলিলেন-_- 

“প(চ মোনে পাশী করি আশী মোনে ফাল। 

ছ মোনের দু জলোই অর্ধেকে কোদাল ॥ 

দশ মোনের দা অষ্ট মৌনের উখুন ॥” 

ইতঠাদি প্রকার চাষের সজ্জার কথ! শিবকে শুনাইয়া দিল--. 

"্বনা করি বাঘছালে জীঁতা দিল তেয়ে। 

পাবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বয়ে ॥ 

সবাহাতে সাঁড়াপিতে শূল নিল ধরে। 

ই।টুপাতি বসে বুড়। আড়ম্বর করে ॥ 

ভীষণ ভৈরব জাতা জাতে হাতে পায়। 

দেতাঁয়্যা দেতায়্যা তাকে হাকে উভরার় ৮ 

বীজ ধান্তের জন্ত শিবের চিন্তা হইলে___ 

“কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন। 

কুবেরের বাটা বীজ বাড়ি করি আন ॥” 

কুষক ও বলদের জন্ পার্বতী বণিলেন-__ 
' ঘর আছে বুড়া এড়ে ধরে মহাবল । 
ধমের মছিষ আর বলাইর লাগল ॥ 

ভীষ আছে হালুয়। আর অনির্বাহ কি ?” 

তপরে টীষের বিবিধ কথা বন্বিস্তীর্ণ, যাহার! কৌতুহলী হইবেন, তাহার। শিবায়ব 
»1 শিবসংকীর্ভন পাঠে অবগত হইতে পারেন। 

চাষ সমাধা হইলে, ধান্ত কর্তন করিতে বৃুকোদর চপলিলেন-- 
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“্রণমিয়। বিশ্বনাথে, বুকাদর নামে ক্ষেতে, 

হাতে লয়ে দশ মোনের দাত্র। 

নিবড়ি চলিল ধেয়ে, ছু দণ্ডে নিলেক দাযো, 

হইল আড়াই হাল! মাত্র ॥” 

পশ্নিয়। আড়াই হালা, শিব অন্থমতি দিলা, 

আগুনে মেটায়ে দিতে তায় ॥” 

বুকোদর অগ্নিনংষোগ করিয়া "তাতে দিণ ফুক+। অনন্ত কাল ধরিয়া সেই ধান্ দগ্ধ 

হইয়াছিল এবং ইছ! হইন্তেই বিবিধ বর্ণের ধান্তের উৎপত্তি হইয়াছে । অন্তাপি গম্ভীর! 

মধ্যে ধান্চাষের উৎসব আচরিত হুইয়! থাকে । শিব শঙ্খবণিগ্বেশে হিমালয়গৃহে শঙ্খ- 

বিক্রয়ার্থে গমন করিয়! গৌরীকে শঙ্খ পণরধান করান-_ | 

“মহা মায়! মাধবকে মধ্যথানে করি। 

অঙ্গনে অঙ্গনাগপ বদিলেন ঘেরি ॥ 

পূর্ববমুখে পার্বতী পশ্চিমমুখ হর। 

দিব্য।সনে টোহে অভিমুগ পরস্পর ॥” 

«“.মনক! সুন্দরী মনস্তাপ করি কন। 

মর্দনে মর্দিনে মেয়ে টেকে কতক্ষণ। 

শালিয়। কহিল শাখ! বার করে ঘন। 

এ বয়সে আমিও পরেছি বার দশ ॥+ 

মাধব বলেন মাত। কি করিব আমি । 

ঝিফের আাড়র। হাত জান নাহি তুমি ॥ 

আমাকে দিয়েছে তঃখ আমি সে হাজানি। 

ঠকৃঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি ॥” 

পার্কাতীর শত্খপরিধানগীত মধবানরীগণের পক্ষে বড়ই পবিত্র, অনেকেই ভক্তিশ্র্ধাপূর্বক 
শ্রবণ করেন। এই গ্রকারের ব্ছু গীত শিবের গানে হহয়! থাকে। রি 

আমরা বৌদ্ধপর্রব মধ্যে দেখাইয়াছি, চৈত্রসংক্রান্তিতে মহ!সুনিমেল1, ও বৈশাখে জন্ম 

মছোত্মব হয়। শ্রীহর্দেবের সময়ে বুদ্ধদেবের রথ ও শোভাযাত্রা ল্যেষ্টমানে হইত। 

শৈবশাস্ত্রে চৈত্রমাসে শিবের দোল ও বৈশাথ পুষ্পময়-গৃহোৎসবের কথ! আছে-__ 

"মাধবে মাসি পঞ্চমাং সিতপক্ষে গুরোর্দিনে। 

চন্দ্রে চোশুরফন্তন্তাং ভরণ্যাদো স্থিতে রবৌ ॥৮ 
“চৈত্রে মাসি দিতে পক্ষে যে! নরস্তত্রপুজ্য়েৎ। 

তন্ত তৈ বরদৌ দেবো গ্রাযচ্ছেত|ং ছি বাঞ্ছিতম্॥$ 
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“চৈত্রে মাসি এয়োদসশ্তাং দিনে পুণ্যতমে শুভে । 

এতিঠিতং স্থানুলিলং ব্রহ্মণ। লোকধারিণ! ৮ ৃ 

. ইত্যাদি গ্রমাণ দ্বার! বৌদ্ধদিগের ন্যায় একই নির্দি দিনে পুজাদির ব্যবস্থা! 
দেখিতে পাই। | 

গন্তীরা । 
গম্ভীর! নামের উৎপত্তির পূর্ণ বিবরণ পুর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে তাহার পুনরুক্কি 

নিপ্রয়োজন। সহদয় পাঠকগণের মধ্যে যাহারা মালদহ্র, গম্ভীরা উত্সব দর্শন করিয়া, 

ছেন, তাহাদের দৃষ্টি সর্ব গ্রথদেই গভীরার নৃত্যমণ্ডপের সাজসজ্জার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 

থাকে। আন্তান্ত দেশে যে নিয়মে বাস্রইয়ারির মণ্ডপ শোভিত হয়, তাহার সহিত ইহার 
সাদৃহ্ নাই। কাগলের বিবিধ বর্ণের পল্সপুষ্প দ্বার! গম্ভীর! একেবারেই মণ্ডিত কর। হয়, 
ইহার কারণ কি অগ্রে তাহ! জ্ঞাত হওয়! আবশ্তক। এই প্রথা! পূর্বাপর গ্রাচীন কাপ 

হইতেই গ্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে ্বভাব প্রন্ফ,টিত পন্ধল ব। গম্ভীর দ্বারা মাত 

হইয়। গভ্ভীরামণ্ডপের শোভাবৃদ্ধি হইত, এক্ষণে পুষ্পের অভাব পুর্ব হইতে যথেষ্ট বুদ্ধি 

হইগ্নাছে এবং অন্ুবিধা এই যে, নরপ্রন্ফুটত পল্কুস্থম ছার! প্রতিদিন সজ্জিত না করিলে 
গম্ভীরা-মগডপের শোভ। অক্ষু্ থাকে না। কাদেই গম্ভীরোত্সব ভিন চারি দিন স্থাক্সী 
থাকে বলিয়। কাগজের পন্মপুষ্প দ্বারা গম্ভীর শোভিত হন়। ধর্পের গানে আন্তের 

দেহার! পদ্মপুশ্পে শোভিত হইত, এক্ষণে ও হইয়৷ থাকে । | 

গভ্ভীরা নামোৎপত্তির অন্ততম কারণ সম্ভবতঃ পঙ্থজম্ ব গভভীরম্ শোভিত বলির়। অন্কু- 

মিত হয়। গভ্ীরা শিবালয়ের অথেও বাবহৃত হয়, তাহা পূর্বেই লিখিত হুইয়াছে। 
গস্ভীরম্ঃ শোভিত "গম্ভীর মধ্যে “গম্ভীর, দেবের পুজাস্থল বলিয়। এই মহ্োৎসবের নাম 

গম্ভীর! উৎলব এবং এই উৎসব স্থলের নাম গভীর! হওয়াই সম্ভব। 

গভীগ্। উৎ্লবে হর-গোৌরীর পুজ। হইয়া! থাকে। অধিকাংশ স্থলে গ্রতিমুর্তির পু, 
আবার শিবলিলেরঙ পু হুয়। বদি চৈত্রমাস ৩ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তি বদি ব্রিশে 

তারিখে হয়, তবে ২৬শে তারিথে এঞ্টভরা, ২৭শে “ছোটতামাসা, ২৮শে বড়তামাসা, 

২৯শে 'আহারা, এবং ৩*শে চড়কপুজ। হুইয়। থাকে। পৃথক পৃথক ভাবে হার 
বর্ণনা করিব। 

এক্ষণে আর একটী কথ! জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, যদি চৈত্রমাসে গম্ভীর, হয়,তবে বৈশাখ 

ও জ্যেষ্ঠ মাসেও কোথায় কোথান্ন গম্ভীর! উৎসব হইতে দেখা যায় কেন? ইঞ্থার কারণ কতক 
গম্ভীর। আদি এবং কতক নুতন ও একান্ত তামদিক। আদি গম্ভীর! সকল চৈর মাসেই 

অনুষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরপ পশ্চাতে বিবৃত হুইবে। “এদেশের মাগলিকপদ্ধতির' বিষন্ন 
কিঞিৎ লিখিন্ত হইলে গম্ভীরার বিষয় পূর্ণ হইৰে। আমর! “মাগুলিক পদ্ধতি' হইতে আরও 

করিয়! ক্রমে ক্রমে গভ্ভীরার বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম। গমীরার সংখা। বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
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এককালে সর্বত্র গন্ভীর। হইলে দর্শক, গারক, ও নর্তকগণের অতাঁবনিধন্ধন গম্ভীর। সর্বাজ- 

সুন্দর হয় না, হ্ুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন তিন স্থানের গম্ভীরার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

মাগুলিক পদ্ধতি । 
মালদহ জেলার পৌও,ক (বা পুঁড়া)গণের গম্ভীর উৎসবে উৎসাহাধিকা পরিলক্ষিত 

হয়। নাগর, ধানুক, চাই, রাজবংশী এবং ব্রাঙ্গণ কারশ্থ বৈদ্তগণের মধ্যে গম্ভীর উৎসৰ 
অন্ুটিত হুইয়! থাকে । 

গ্রত্যেক গ্রামে একাধিক মণ্ডল থাকে । মণ্ডল গ্রামের গ্রধান ব্যক্তি, পূর্বে গ্রামের 
সমুদয় কাধ্যাদি মগুলের আদেশে সম্পাদিত হইত। জমিদার মগ্ডলকে মানত করিতেন। 

আদায় তহশীস্ট্রদি মণ্ডলের আদেশে নহজে সম্পাদিত হইত। পল্লীতে রাজকর্ম্মচারিগণ 

কোন কার্যোপলক্ষে আগমন করিলে মণ্ডল সেই কার্ধ্যনির্বাহার্থ সাহা করিতে বাধ্য 
থাকে এবং সহজে কাধ্যোদ্ধীর হয় । মধ্যে সরকার হইতে সাহাতনীপদের প্রবর্তন হইয়া. 
ছিল। এখনও অনেকের “সাহাতন" উপাধি বর্তমান রহিয়াছে । 

গ্রতেযক মণ্ডলের অধীনে একটি গম্ভীর! থাকে । প্রাচীন ৪ নুন গম্ভীরার মণ্ডল থাকে, 

মণ্ডল বাতীত কোন গম্ভীরাই দৃ্ট হয় না। গ্রাচীনবা আদি গম্ভীরায় শিবলিঙ্গ বর্তমান 

জঁছে। জমিদার পূর্বকালে মণ্ডলের সন্মানার্থ কিছু নিফর জমি অণব! জমার নিরিখ 

সাধারণ প্রজাগণ হইতে কিঞ্চিৎ হাঁস করিয়া! দিতেন। গ্রামাদেবতাদির জন্য এবং শিবের 

গম্ভীর! পূজা দির জন্ত কিধিৎ জমি '্রদান করিতেন, এই কারণে গ্রাচীন গভীরানমূহের 

কিধিৎ জমি জম! বর্তমান রহিয়াছে দেখা বায়। উক্ জমির আয় হইতে শিৰপুজার 

ব্য় পূর্বে সম্পূর্ণ চলিত এক্ষণে কতকা"শ নির্বাহ হইতেছে। 
গ্ররত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকে। মালদহের যত গম্ভীর! 

বর্তমান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক এক জাতির এক গম্ভীর! থাকিলে৪ সকল জাতির ঘে. 

একটী গম্ভীর আছে তাহাকে “ছত্রিশী গন্ভীর1” বলে। ভিন্ন ভিন্ন ধাতির ভিন্ন ভিন্ন মগ্ুডল বর্ত- 

মান থাকিলেও ছত্রিশীগম্ভীরার মণ্ডল পদ উক্ত মগ্ডলগণের মধ্যে একজনের থাকে। এইপ্রকায 

ছত্রিশীগন্ভীরার কোন কার্যযকালে ষে নভ! বা বৈঠক বনে তাহাকে পছত্রিশীবৈঠক” বলে। 

আদি গম্ভীরায় জমিদার বা রাজদত্ত নিষফর ভূসম্পন্তি থাকে, নুক্তন গম্ভীরায় তাহ। থাফে না; 

তবে কোন কোন নূতন স্থাপিত গম্ভীরায় যে নিষকর বা সকর জমি বর্তমান আছে তাহার, 

ভিন্ন কারণ রহিয়াছে । কেহ সামাজিক অপরাধে অপরাধী হইলে মগুলের বিচারে দণ্ডিত 

হইয়! গম্ভীর বা শিবোক্দেশে কিছু জমি বা অন্ত কোন গ্রায়োজনীয় দ্রবাদি শিবোদেশে দান 

করিলেই তাহাকে সামাজিক অপরাধ হইতে মুভিদান করা হয়। কেহ অপত্যাদি হীন 

থাকিলে তাহার সম্পত্তি শিবোদ্েেশে গম্ভীরায় দান করিয়া! যায়। উক্ত প্রকারে গম্ভীরার 
সম্পত্তি বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা! ব্যতীত একাধিক বংসর স্থায়ী হয় বা যাহ! কোন মণ্ডলের 
অন্তর্গত নহে, এরূপ 'সথের গম্ভীরা”ও দেখা যায়। 
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গ্রামে মগুলবংশের বুদ্ধিলহু ষ্দি তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার জ্ঞাতিবিবাদ উপস্থিত হয় 

'তাছা! হইলে গ্রামে দুইপক্ষ অবলম্বন করে, স্থতরাং গ্রামের গম্ভীরাও পৃথক করিবার 

আবশ্বক হয়। এইক্ষে্রে উক্ত গ্রামে নূতন গম্ভীর স্থাপিত হয়, কিন্তু সেই নবপ্রতিষ্ঠিত 

গম্ভীর! পুর্ব্ব গন্ভীরার কোন সম্পত্তি গ্রাপ্ত হয় না। এইপ্রকারে গ্রামে একাধিক গম্তীরার 

উৎপত্তি হইয়া থাকে । কোন কোন স্থলে গ্রামে একটী মাব্র ছত্রিশীগর্ভীর! দৃষ্ট হয়। 

গম্তীরার ভাঙ্গন। 
গভীরার কিছু পুর্বে গম্ভীর! উৎসবের ব্যরনির্বাহার্থ গ্রামবাসিগণের মিলিত একটা 

বৈঠক বসে, তাহাতে মওলা ভদ্রগণ গন্ভীরার ব্যয়নির্বাহার্থ আছুমানিক একটা বায়ের 

তাপলিক1 করেন, তংপরে ট।দ। নির্দিষ্ট হয়, ইহাঁকেই 'ভাঙ্গনঃ বলে। এই বৈঠককে সকলে 

ভয় করে, ইছাতে সামাজিক সকল অপরাধের বিচার নিষ্পত্তি হইয়। থাকে এবং গম্ভীর ব! 

শিবপুজার বায়নির্বাহার্থ সকলকে অর্থ সাহাযা করিতে হয়। 

' গ্স্ভীরা-মণ্ডপের আড়ম্বর বৃদ্ধি অনুসারে বহু ব্যয়ে বিবিধ প্রতিম! নির্মাণ ও সজ্জিত হইয়া 

থাকে । কখন কথন পুগুণিকাদির সভ| নির্মিত হম। সকল সভাই শিবলীলা! অবলম্বনে 

গঠিত হুইয়। থাকে। 

ঘট ভরা । 

সচরাচর ছে!ট তামাসার পৃণবর্দবস ঘটস্থাপন হইয়া! থাকে। সর্ধত্র এ নিয়ম নাই। 
স্থানীয় পুর্ন গ্রথান্নারে কোথাও সপ্তাহ পূর্বের কোথাও নবমদ্দিবস বা তিনদিবন পূর্ব 

ঘটস্থাপন! ( ঘটভর। ) হইয়! থাকে । 

প্রধান ভক্র (সন্ন্যাসী) গম্ভীর! পুক্জার সমুদ্বায় পুঞ্জার নৈবেগ্ত গ্রভৃতি গ্রস্তত কার্ষোর 

সাহাষা করে। পৃরুষান্থ রুমে এই ভক্রপদ্দ কোথায় কোথায় বর্তমান আছে এক্ষণে অধি" 

কাংশস্থলে বেতন দেওয়া হয়। পূর্বে পুর্বে এই ঘটস্থাপন দ্বিবন হইতে ভক্তগণ প্রথান্থু- 

সারে নিঃ্মাদি পালন করিত, এক্ষণে প্রায় তদ্রপ দৃষ্ট হয় না। এই দিন হইতেই 

গভীরাগৃছে গ্রদীপ গ্রজ্লিত হয়। 

ৃ .. প্রাচীন গম্তীরামগ্ডপ। 

পৃর্বকালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধাকালে, যেপ্রকার গম্ভীরামণ্ডপ সজ্জিত হইত, অধুন! 

তাহার সহিত তুলন! হইতেই পারে না। অধুন। যে প্রকার বিলামিতার আোতঃ বহিয়াছে, 
কতিপয় বৎসর পুর্বে মালদহে তাহার 'একাংখও বর্তমান ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পুর্বব- 
কার গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভার বিষয় শ্রবণ করিলে বিস্ময় প্রকশ করিতে হয়। পূর্বের 
লোকে বিলাসিতায় সম্পূর্ণ উদামীন ছিলেন। গম্ভীরা ও নৃত্যমণ্ডপ প্রন্ফুটিত পঙ্জে 
পরিশোভিত হইত। দ্বতের প্রদীপ জলিত্ত এবং ধূপ ধুনাদ্দির ধুমে গম্ভীর পুর্ণ হইত। 

গভীরার নৃত্যমণ্ডপে “সরা জলিত' অর্থাৎ বংশদণ্ডের উপরিভাগে একটী সরাতে 
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সর্ধপের পুলি তৈল সিক্ত করিয়া! জালান হইত। বাশের চো্ষায় তৈল থাকিত, তাহাই 
মধ্যে মধ্যে গ্রদত্ত হইত। এ ছাড়। ধূপও জপিত। ছিন্নবস্্ তৈলপিক্ত করিয়া মশালপ্রস্তত, 
হইত। যকালে তক্তগণ নৃত্যগীতাদি করিতে আগমন করিত, তংকালে তাহাদের সম্মুখে 
সেই মশাল ধর! হইত এবং ভাছারা প্র প্রজ্ধিত মশালের আলোকে সকলকে নৃত্যাদি দেখা- 
ইত। নৃতা ও গীতকারকগণ উক! প্রজ্ঘলিত করিয়! গম্ভীর হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করিত। 
কতকগুলি পাটকাঠি একন্র গোছা-বাধার নাম উক1। সাধারণের উপবেশনের জন্য কোন 

শয্যার বন্দোবস্ত ছিল না। নিজ নিজ গৃহ হইতে আসন আনয়ন করিতে হইত। অগুলাদি 
জনগণের জন্ত মোটা'চটের স্তাজ| (বিছানা, শয্যা! ) ণিছান হইত। ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল। 
ক্রমে ক্রমে গম্ভীরা-নৃত্যমণ্ডপের উপর কঠিপয় বংশদগ সাহাযষ্ চট টাঙ্গান হইত, ইহাতে 

আতপতাপ নিবারিত হইত। ছুই চারিটি লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ লৌহের চতুমুখ প্রদীপ (চোমক) 

ঙাস্বিত হইত। বড় বড় দীপাধার বা পিলম্থজ (গাছ! ) যাহা আড়াই বা তিন হাত উচ্চ 
তাছার উপর চত্ুম্মখ প্রদীপ প্রজ্লিত হইত, উক্ত চতুর্থ প্রদীপের মধ্যস্থলে একটী 
স্থল কর্দমপিওড দেওয়। হইত, কারণ তাহাতে তৈলবন্তিকাঁর নিকটে স্বল্প তৈল থাকিত এবং 
প্রজলিত বন্তিমুখে অল্পে অল্পে তৈল যাইত | ছুই চারি খানি রামকেলীর বন্তরোপরি মুন্তিকজিপ্ত 

করিয়। যে চিত্র অস্কিত হইত, তাহাই গম্ভীরার শোভ। বুদ্ধি করিত। 

ক্রমশঃ ন্ববৃহৃৎ চন্দ্রাতপ, স্মবৃহৎ ঝাড়, দেয়ালগির, লণ্টন প্রভৃতি সাজের সঙ্গে মোমবাতী 

জঅলিতে আরম্ভ হইল, আর্ট ডিত্তর ছবি, কালীঘাটের পট গন্তীর1-মণডপের শোভ। সম্বর্ধন 

করিল। বনিবার জন্ত ফরাশ বিছান।, তাকিয়াবালিন, বাধা হুক] ইত্যাদির আবির্ভাব হইল । 

এক্ষণে রবিবন্মার ছবি, উৎকৃষ্ট কেরোসিন ল্যাম্প, বৃহৎ বেলোয়ারি ঝাড়, ধবজাপতা ক1, বিবিধ 

মাল্য,ফুলঝাড়, কৃত্রিম পক্ষী,ফলমুলাদির দ্বারা এবং তারের আলো বিবিধ বৈদেশিক সাজসজ্জায় 

গম্ভীর! শোভিত হইতেছে, কিন্ত সেই প্রাচীন কালের পন্মশোভিত গম্ভীরা-মগুপ অগ্াপি' 

বর্তমান আছে। চেয়ার, বেঞ্চ) ফরাশ বিছান|, আতরদান, গোলাপ-পাশ যথেষ্ট আমদানী 

হইয়াছে । ফিচকারি ছার! ঘন ঘন গোলাপ জল বৃষ্টি করিয়| দর্শকবৃন্দের মস্তক শীতল কর! 

হইতেছে । এখন নৃতা কালে বিবিধ মহাতাঁপের বাতি (রংমশাল) জলিয়াছে। 
অগ্তাপি বরেন্ট্রভূমিতে কোচ পলিহার। (যাহার! বাঙ্গাপু নামে খ্যাত) তাহাদের 

গভ্ভীরায় প্রাচীনত্ব বিদ্তমান রহিয়াছে। 

বরিনের ( বরেন্দ্রভূমির ) বাঙ্গালদের গম্ভীর । 
বরেন্ত্তুমির নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণের (কৌচ, পলে) সাধারণ নাম 'বাঙ্গাল'। বাঙ্গালগণ 

চৈত্র মাসের শেষে শিবপুজ। করিয়া থাকে। তাহাদের গম্ভীরায় আদৌ বিলাপিতাস 
চিহ্ধ বর্তমান নাই। গম্ভীর! গৃহটী জীর্ণ, শিবলিঙ্গ গ্রায় মৃত্তিকা -মগ্র, গৃহাভ্যন্তরে চামর, 
গু ফুলমালা, কাঠের কালী প্রভৃতি দেবদেবীর মুখ।, পুরাতন ঘট এবং ধুনাচি বর্তমান । 

গম্ভীরা-গ্রাঙ্গণ বিবিধ উদ্ভিদ্দামে পূর্ণ। কেবল পুজার ময়, গোময় দ্বারা গৃহাভ্যন্তর 
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লিগ কর! হয়। প্রাণের সামান্তাংশ পরিষ্কৃত করিয়! রাখে। গম্ভীরা-উৎসবের সময় বাঙগালের 
আস্তরিক ভন্তি ও পবিভ্রতাপুর্ণ হইয়া! উঠে। তাহাদের পুজক ব্রাঙ্মণ নাই। তাহার! নিজেই 

পৃজাদি সম্পাদন করিয়া! থাকে। ঢাঁক বাজাইবার জন্ত লোকের আবশ্তক নাই, তাহার! 

দ্বয়ংই এ কাজ করে। প্রধান সন্ন্যাসী ঝ| গুণী পূজ! করে। নৃতাগীতাদি উৎনব সহ “জাগরণ! 

এবং মুখার নৃত্য হয়। তাহাদের উপর বছ গ্রামা ও গ্রামাস্তরের ভূত ভর করিয়! থাকে। 
বাদলের! ভূত বিশ্বাম করে এবং প্রতি গৃহে ভূতের পুজ! দেয়। তাহারা মৃত্যুর পর ম্ববর্গ- 

বাস বড় পছন্দ করে ন!, তাহার! বলে কেষ্ট বি হয়ে কি করমু, মশন! মুশনী .হমুযে ঘরে 

রহুমু”। অর্থাৎ দেবত্ব গ্রাণ্চে সুখ নাই, ভূত প্রেত হুইয়। গৃছে থাকিলে অপার সখানুভব 

হইবে, এই বিশ্বাসে তাভার! গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিন্দুরলিপ্ত বেদী প্রস্তত করিয়! থাকে। 
তাহার! ৰলে, তাহাদের পূর্বব-পুরুষগণের ও পিতা মাতার ভৌতিক দেহ বা তৃত আত্ম! উক্ত 

সিন্দুরলিপ্ত বেদীতে অবস্থান করে। গস্ভীরা-পুক্ার সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটাতে উক্ত 
প্রকার বছ ভূতের পুজ। হইয়া থাকে । এক গ্রামের ভূত অন্ত গ্রামের ভূতের সহিত বিবাদ 

করে। গ্রামের ভূত গম্ভীরামগ্ুপে কোন ভক্তের উপর আবিভূ্তি ভইলে প্রকৃত সত্য কথা বলে 
না, গ্রামাস্তরের ভূত সত্য কথ! বলিয়! থাকে, সাধারণেরই এই বিশ্বাস। 

গম্তীবা-পুজায় শিবপুজপেক্ষ। ভূতের পুজ্জারই ঘটা দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা-পুজয় ছোট 

তামাসাও বড় তামাসার গ্থায় অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অন্যত্র আচরিত গম্ভীরার স্থায় 

নছে। মালদহে মুখার নৃত্য হয়, কিন্ত মেহেদীপুর বা ভোলাহাটীর মত নহে। সক্নযাসী. ব| 
ভক্তের উপর যখন ভর নামে অর্থাৎ যখন ভূতাবেশ হয়,ততকালে তাহাদের মন্তকসধা লনঃহস্ত- 

পদাদ্দির (বিক্ষেপ ও আকুঞ্চন,মুখভঙ্গি,নৃত্য ও উত্কট চীৎকার প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার। 

প্রধান সম্মানী এই প্রকার আবেশ দর্শনে কোন ভূত ব। মশান চামুণ্া কালীর আবির্ভাব 

নিশ্চয় করিয়। লইয়! সেই সেই দেবের উদ্দেশ্রে, সেই সেই দেবের প্রীতির জন্ত শাস্তি পাঠ 

শোনায় এবং পুষ্প ও গঙ্গাজল প্রদান করে। তত্পরে প্রতোককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃত্য করান 

হয়। প্রত্যেকে আপন আপন নৃত্যবাদা শ্রবণে নৃত্য আরম্ভ করে। €সই নৃত্য তাওব-নৃত্য, 

উহ! বিকট চীৎকার সহকারে সম্পাদিত হুয়। ভূতাবিষ্টের ব। মূল সন্যানীর নিকট অনেকে 

ব্যাধির ওধধ পায়, স্ত্রীগণ পতি বশের ওষধ গ্রহণ করে। "জাগরণ দিবল সমুদায় রাত্রি 

এ প্রকার নৃত্য এবং "মুখার+ নৃত্য হুইয়। থাকে । গীতবাদ্য এবং শিবের বন্দনাও চলিয়! 
থাকে। শিবের চাষের পাল! হয়। বালক বা যুবক সন্যানী বুদ্ধগণের মধ্যে ধান 
ছিটাইর়। দেয়, কেহ বুষ হুইয়া! হাল কর্ষণ ব্যাপারে লিপ্ত হয়, কেহ পক্ষী হইয়া ধান্ত ভক্ষণ 

করে, ইত্যাকাঁর বহুবিধ ব্যাপার হইতে দেখা যায়। 

তৃতীয় দিবস হুর্য্যোদয়ের পুর্ববে “মশান” নৃত্য হইয়। থাকে। এই দিবস গ্রতাষে 
শিবনৃত)” হয়। পুর্ব দিবস কিন্বা ছই এক দিবস আরও পুর্ব্বে হাঁড়ি কোন স্থান 
হইতে মৃতদেহ লইগ। আইসে এবং বিবিধ অল্ুষ্ঠানসহ মঅপুত করিয়! 'জাগার' এবং 
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জলাশয় মধো ব। তাহার সন্নিকটে কোন বুক্ষোপরি শৰ বন্ধন করিয়া রাখে। শান 

নাচের” সময় উক্ত প্জাগান শব'কে মাল্য ও সিন্দুরাদি ছার! সজ্জিত করিয়। হাড়ি বিবিধ মন্ত্র 

উচ্চারণ করিতে করিতে শবের কটিদেশে রজ্জু সংবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে লইয়। গভভীর়া- 
মণ্ডপে আনয়ন করে। এক্ষণে এই প্রকার উতৎকুব দেখা যায় না। ভক্তগণের উপর “পাতা- 

মামে+ অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতার আবির্ভাব হয়। যাহার উপর 'পাতানামে' সেই ব্যক্তি বিকট 

চীৎকার করিয়! অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে দর্শকগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিতে গ্রন্নাম পায়। 

চড়ক ও বাণফোড়া পূর্বের মত এক্ষণে আর হয় ন। | 

ছোট তামাস|। 
£ছোটতামাসার' দিন বিশেষ কোন প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয় না। হরপার্বতীর 

পুজা আরম্ত হয়। সন্ধ্যার দময় বালকগণ নৃত্য করে। রাতিকালে সামান্ত সামান্য নৃত্যাদি 

এবং কোন কোন মুখার নৃত্য ও হইয়। থাকে। নিয়ে মুখা ও অন্তান্ত প্রকার নৃত্যের বিবরণ 

লিখিত হইল। 
মুখা € মুখোস্ )। 

কালিকা, চীমুণ্ডা, নরমিংহ, বাস্থলী, রাম, লক্ষণ, হস্থমান, বুড়া বুড়ী, শিব ইত্যাদি 
মুখার ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ভূত, প্রেত, কান্তিক, খোড়। ও চালী গ্রভৃতির নৃতাও হয়। 

সুখ! বা মুখোশ, কাষ্টনিশ্মিত ব1 মৃন্তিকানিঙ্মিতও হইয়। থাকে। পূুর্বকালে কাষ্ঠনির্মিত 
মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্বকাষ্ঠের মুখ! গ্রশস্ত। সকল শুব্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে 

না। শাস্ট্রোক্ত গ্রমাণানুসারে মুখ নির্মিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে যে দেবদেবীর যেষে 

গ্রকার সুর্তির বর্ণন1 আছে, মুখ! শুদ্রপ হইয়। থাকে । পটুয়ার। মুখার উপর বণবিস্তাস করিয়! 

দের। কুস্তকারের।৷ কালী প্রভৃতি মুখ! গড়িয়া! ও তাহাতে বর্ফলত কৃরিয়। বিক্রয় করে। 

মালাকরের! উক্ত মুখার শিরোভূষণ নির্মাণ করিয়া দেয়। নৃত্য করিবার পূর্বে ভক্ত গম্ভীরা- 
গৃহে পুজকের নিকট নুতন কাষ্টনিশ্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্। করিয়া লয়েন। যাহাদের 
মুখা আছে, তাহার! বিজয়াদশমীর দিবস পুজাদি প্রদান করিয়া থাকে । এক্ষণে এইপ্রকার 
গজা প্রথা প্রায়ই উঠিয় গিয়াছে । অনেক প্রাচীন মুখ! গম্ভীরাগৃছে লগ্বিত থাকিতে দেখা 

যার়। এদেশের সাধারণের বিশ্বাম) কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখাক় 

অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ-ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখ! লইয়! নৃত্য করিতে গিছ! গণ হারাই- 

য়াছে। পূর্বে যাহার! দেব-দেবী বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, বাস্থলী, নরপিংহ প্রভৃতি দেব- 
দেবীর মুখ! লইয়! নৃত্য করিত, তাহার! তৈল।দি বর্জন এবং হ্বিষ্যান্ন ভোজন করিয়া! পৰিঞ্র 

মনে পবিত্র বসনভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত | এক্ষণে সর্বর এরূপ প্রথা! আর দৃষইট হয় না। 
মুখার উর্ধদ্বিকে ও পশ্চাদংশে একটী এবং ছুই কর্ণের পশ্চাতে ছইটা ছিদ্র দৃষ্ট হয়, 

তাহাতে রজ্ভু সংবন্ধ থাকে, সেই রজ্জু দ্বারা মুখ| মুখের উপর বদ্ধন করা হুয়। মুখার ঘর্ষণ 

হইতে মুখ রক্ষ। করিবার জগ চাদর ঝ| বস্ত্রখণ্ড দিয়। কর্ণবেষ্টন করিয়। পাগড়ী বাধা হয়। 
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ঘোঁড়ানাচের খোড়! বংশনির্শিতি ও কাগজাদি দ্বারা মঙ্ডিত ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে 

গৃজন' দিতে হয়, তথায় ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী কটিদেশ পর্য্যস্ত প্রবেশ 

করাইয়। অশ্বের উচগ্ক পারব স্থিত রজ্জু স্বদ্ধদেশে রক্ষা করিয়! নৃত্য করিতে থাকে । কাত্তিকের 

ময়ুরাদির নৃত)ও এপ্রকার। এতদ্যতীত ভালুকনাচও হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে ভন্লুকের মুখ। এবং 

রুষ্বণে রঞ্জিত শণ বা পাটের চুল দিয়া সর্বশরীর আবৃত করিয়া মানব ভল্লকের মুখ! পরিধান 

করিয়। থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাচায়। ছুর্গীগ্রতিমার ন্যায় তাহার ক্ষুত্র 

চালচিত্রধানিগু নুন্দররূপে সজ্জিত কর! হয়। একব্যক্তি আপন কটিদেশের সম্মখে চালী 

বন্ধন করে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাকে তছৃপরি বসাইয়া ছুই হৃস্তদ্বার পশ্চাৎ হইতে 

ধরিরী নৃত্য করায়। কালীমুখার নৃত্যকাপে কখন কখন চারিখানি হস্তবিশি দেখ! যায়, 

উহার চারিখানি হস্তই কাষ্টের। নৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়| নৃত্য করে। 

চাযুণ্ড।-মুখ!-নৃত্য কালে হস্তে খর্পর ও পারাবতাঁদি ধারণ করিয়া নাচিতে থাকে। প্রধান ভক্ত 

হনুমানের মুখ। পরিধান করিয়া লঙ্ক (দ্ধ, সাগরপার ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। যথাস্থানে 

তাহ! বিবৃত হুইবে। শিব-পার্বতী শান্ভাবে নৃত্য করিয়! থাকে। পার্ধতীর কক্ষে 

পূর্ণঘট ও আস্্শাখ| এবং একহত্তে গ্র্ষ/টিত কমল থ|কে। বুঢ়াবুট়ীর ( বুড়াবুড়ী ) নৃত্য 
কৌতুকপ্রদ। সকলপ্রকার মুখার নৃত্য সম্বন্ধে কোনগ্রকার অভিমত ব্যক্ত করিবার 
বিশেষ কারণ নাই, কিন্ত নৃপিংহ মুখার নৃত্য এবং সুখাসঘ্বন্ধে বিশেষ বলিবার কারণ রহি- 

যাছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, গভ্ভীরামওপে নৃত্য ব্যাপারে শিৰ, শক্তি ও শিবপ্রমথগণ 

লইয়াই অনুষ্ঠান হইয়| থাকে, ইহ]ই প্রাচীন প্রথ। এবং এই প্রথ| ষে পৌরাণিক শান্ত্রনঙ্গত 

তাহা ও শৈব-গ্রভান প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি ; কিন্তু ণনরপিং ( নরসিংহ ) মুখার নৃ্যির কোনই 

হেতু বর্তমান নাই । “নারসিংহ।” নামে চণ্ীর একমুভ্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ 

, গম্ভীরাম গুপে শিবদ কাশে “নৃসিংহ' নৃত্যস্থলে পুর্বে “নারসিংহী'র নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত; 

ভ্রম ক্রমে নারগিংহী স্থলে এক্ষণে নৃংসিংহ বলিয়া সাধারণে গ্রচলিত রহিয়াছে, এই ভ্রম 

সংশোধন আবশ্তক। নিম্ে নারসিংহীর ধ্যান ও প্রণাম লিখিত হইল, ইহ! হইতে শিব- 

শত্তির পরিচয় গ্রাপ্ত হইবেন-_ 
€ ৃঁ নারসিংহী ধ্যান। 

পপ হ্থরবেশ! বলোভিন্না নানাভরণভূষিতা। 
ভিন্দস্্রী কশিপোবন্গো নারমিংহীতি বিশ্রুত ॥” 

নার্সিংহী প্রথ!ম। 

*ও নৃগিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পছাং। 

শুভদাং স্থুগরভাং নিত্যাং নারগিংহীং নমাম্যহং ॥” 

এপ বিবেচনা হইতেছে, নরসিংহমুখার নাম না বলিয়। লারমিংহী মুখার বৃত্য ইত্য।দ 

বলাই এারত। 
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ভক্তগড়া, শিবগড়া, বন্দন। 

ছোট তাঁমানার ও বড় তামাসার দিন সন্ধ্যার সময় তক্ত ও বালাতক্তগণ গম্ভীরামণ্ডপে 
সমবেত হইলে গম্ভীরার মণ্ডল ব প্রধান ভক্ত বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান হুইয়৷ অন্ত ভক্তবুন্দকে 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দীড় করাইয়। কলে শিবসম্মূখে শিব-বন্দনা পাঠ করিতে থাকে। প্রধান ভক্ত 

বন্দনা পাঠ করান। বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং 

গ্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে ছুই পদ অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ 
পুর্ব স্থানে গ্রত্যাগমন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের গম্ভীরার বন্দনা মিলাইয়া পাঠ 
করিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূল উদ্দোশ্তা একই বলিয়া মনে হুইবে। 

শিবগড়ার বন্দন৷ 
€ ধানতল। শ্রীগদাধর দাসের নিকট প্রাপ্ত) 

(১) 
কোথা হইতে আইলেন গোর্াই, কোথায় তোষার স্থিতি। 

আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি ॥ 
জল নাই স্থল নাই সকল শুন্তাকার। 
কপূর্রেতে ভর কর পৰন আহার ॥ শিবনাথ কি মহেশ। 

(২9 
না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল 

কোন রূপে ছিল ধর্ম হয়ে শুহ্াকার। 
কাকড়াকে পাঠালেন মুন্তিকার তরে 

কাঁকড়া আনিল মুন্তিক বিন্দু পরিমাণ। 

বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ । 

তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ ॥ 

কুর্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল স্ঘজন। 
কহন ত গুরুগেনাই সরম্বতীর বরে। 
পৃথিবীর জন্ম কথা কছি সভার ভিতরে ॥ শিবনাথ কি মহেশ ১ 

(৩) | 
লালগিরি পর্বত দর্শন দোয়ার। 

তাহাতে জন্ম না হইল আমার ॥ 

হাত মোর স্ুদ্ধ পা মোর স্থুগ্ধ 

হ্দ্ধ মোর পঞ্চ মুখের বাণি। 

না৷ পুনিল!ম আসন্তের ভবানী ॥ 

আগমপুর্বববেদ দেহমুষ্ধ শিবদোগারে জানি ॥ শিবনাথ কি মহেশ। 
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উদ্নৃকে বলে গুরু এই বে কারণ 
গুরুর বচনে সুদ্ধ মন্দিরের চারি কোন । 

মন্দিরে বিল গুরু দেবরাজ মন। 

গুরুর বচনে সুদ্ধ মোর ভক্তগণ্গ ॥ শিবনাথ কি মহেশ। 

(৫) 
কাল কামাখ্যার আজ্ঞা গড়ে দিল! দ! 

আগে বদি ব্রহ্ম। পাছে বসি বিষু। মধ্যে বসে শিব। 

শিব শিব প্মরণে আজ ব্যাতে পলো জীব॥ 

| ভোলানাথ বা শিবনাথ মহেশ। 

(৬) 
স্বর কপিল! মর্ডে নামিল! । 

বিশ্বেখর ব্যেত বাহনে চড়িল| ॥ 

নরলোক তার বসে তার গোথনে হয় পৃথিবী মুদ্ধ। 

তাতে উদ্জে দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ ॥ 

কহন্ ত গুরু গোসাহ সরস্বতীর ষরে। 

কপিলার জন্মকথ| কছি সভার ভিতরে ॥ 

| ভোলানাথ কি শিবনাথ মহেশ। 

(৭) 

শুন শুন মহাদেব কি করিছ বসি। 

সমুদ্রমস্থন কৈল দেবগণে আসি ॥ 

ইন্জ্র নিল উচ্চৈঃশ্রব! লক্ষ্মী নিল নারায়ণ। 
আর বত ছিল তাহা নিল দেবগণ॥ 

শেষে মহছাদেৰ তুমি পৌলে ফাকি। 
ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি। 

ভোলানাথ কি শিবনাথ মহেশ। 
নিয়লিখিত বন্দনাপাঠান্তে গড়। দিতে হয়। 

« পাঁঠাত্তর--“মোয় সাথার চুল ॥” 

(৮১ 

জল বন স্থল বন্দ বুড়াশিবের গন্তীর! বন্দ 

আর বন্দ সরশ্বতীর গান। 

বাস! বাহুনে শিব তার চরণে গ্রাম । দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ! 
বিচিতে এগ 
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(৯) 

( জলবন্দ ইত্যার্দি )--মুষ! বাহুনে গণেশ এলেন তীর চরণে গ্রণ।ম। 

দাতানাপ ইত্যাদি 

(১০) 

(জলবন্দ ইত্যাদি )--মৌর বাঁহনে কার্তিক তীর চরণে প্রণাম। এ 
(১১) 

(জলবন্দ ইত্যাদি )-_-প্যাচ! বাহনে লক্ষ্মী তার চরণে প্রণাম । এ 
(১২) 

(জলবন্দ ইত্যাদি )--মকর বাহনে গঞ্গা তার চরণে প্রণাম । এ 

(১৩) 
(জলবন্দ ইত্যাদি )--দিংহবাহনে হূর্ণ। তার চরণে প্রণাম । ত্ৰ 

(১৪) 

(জলবন্দ ইত্যাদি )_-€মাষ বাহনে ধম তার চরণে প্রণাম । দাতান।থ ইত্যা্দি। 

(১৫) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )_-হংস বাহুনে ব্রহ্ম। তার চরণে প্রণাম । দাতানাথ ইত্যাদি । 

(১৬) 

(জলবন্দ ইত্যাদি )-_-উন্দুক বাঁছনে ত্রিশকে।টী দেবতা তার চরণে প্রণাম। 
দাতানাধ ইত্যাদি । 

(১৭) 

(জলবন্দ ইত্যার্দি )--কাহার নাম ন। জানি তাদের চরণে প্রণাম । 

দাতানাথ ইত্যাদি। 

(১৮) 

স্তাতের ঘোড়। করে ল্যাতের পালান। 

জয় জগন্নাথ আজ্ঞ। কোটাল 

মোকে মুক্ত কর দর্গিণ দোয়ার ॥ ৃ ও 

দক্ষিণ দোয়ার়ে আছে জয় জগনাথ। 
তার পুরিতে লোক কিনিয়! খায় তাত। 

কমণ্ডলে জল নাই মন্তকে মুছে হাত ॥ দাতানাথ ইত্যাদি । 

(১৯) 
শ্বাতের ঘোড়া ল্যাতের পালনে 

জয় জগন্নাথ আজ্ঞে কোটাল 

মোকে মুক্ত কয় পশ্চিম দোয়ার 
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পশ্চিম দৌোঁর়ারে আছে ভীম একার্দশ 

তাহার চরণে প্রণাম ॥ ভোলানাথ ইত্যাদি। 

(২৯) 

শ্তাতের ঘোড়। ইত্যা্দি। * *  *গ  *% 

মোকে মুত্ত কর উত্তর দোয়ার 

উত্তর দোয়ারে আছেভাম্ ভাঙ্কর রায় 

তাহার চরণে গ্রাণাম॥ ভোলানাথ ইত্যাদি । 

(২১) 

হাতের ঘোড়া ইত্যাদি *  *  * * 

মোকে মুক্ত কর পূর্ব দোয়ার 
পুর্ব দোয়ারে আছে কামরূপ কামিথ্য। হাড়িঝি ম! চণ্তীর আত্র। 

তাহার চরণে প্রণাম। ভোলানাথ ইত্যার্দি। 

শিবগড়া সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ রাধানগরনিবানী শ্রীযুক্ত 

কিশোরীমোহন দাসের নিকট হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে প্রাপ্ত হুইয়াছি। তাহার 

লিখিত ভক্তগড়। নিয়ে লিখিত হইল। 

নমঃ শিবায়।' 

(১) 

অলময়'সংসার চিস্তিত ভগবান। 

কি মতে ছিলে হে প্রভূ হুইয়! শূন্যকাঁর ॥ 

ক।কড়া হৃতজনি হেমের আকার। 

কাকড়াকে করিল আজ্ঞ! মৃত্তিক! অনিবার ॥ 

কাকড়া আনিল মৃত্তিক। হেম পরিমাণ। 

সেই ডিম্ব হইল ছুইথান ॥ 
কি মতে পৃথিবী স্যব্ধন করিল ভগবান । শিবনাথ [ক মহেশ। 

(২) 

মাটি মাটি মাটি স্তন করিল কে। 

বদ্ধ! বিষ মহেশ্বর তিনি মাটি স্থজন করিল ষে॥ 

সে কাল কামার ব্যাট|-গড়িয়। দিল দ।। 

আগ! পাছ! বুঝে তার মাঝে দিল ছা ॥ 

আগে বসে ব্রঙ্গা তার পাছে বসে বিষুঃ 
তার মাঝে বনে শিব। | 
যেখানে শিবের দ্বাদশ থাকে সেখানে বন্ধক জীব ॥ শিবনাথ কি মহেশ। 
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(৩ 

ম।টি মাটি মাটি স্থজন করিল কে। 
বরহ্ম। বিষু মহেশ তিনে মাটি স্থজন করিল ষে। 
সে কালকুম!র বলে গৌসাই মনে পড়িল। 

কাপকুমার ব্যাটা! ছিপ-দুতিন ভাই ॥ 

মাটি কাটিয়! তার! করিল ঠাই ঠাই ॥ 

মাঁটি কাটিয়। তাঁর চড়িয়ে দিল চাকে। 

ঘট ধুবচি ডঙ্কের পাতিপ গড়ালো৷ আড়াই পাকে ॥ 
বলবি শুকাইয়া দিল ব্রহ্মা পোড়াইয়া দিল 

ডিশকোটী দেবত। দিল বর। 

খট ধুব চির জন্মকথ| বঁগলাম সভার ভিতর ॥ 
শিবনাথ কি দহেশ। 

(৪) 
ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহানন। 

ধরল থাটে বসে আছেন ধশ্মনিএঞ্জন ॥ 

ধবল আকার গোনাহ ধবল নৈর়াকার! 

ধবল চরণে তারে করিলহে পার ॥ 

[শবনাথ কি মাহেশ। 

€৫ ১ 
উঠ উঠ সদ[শিব নিদ্রা কর ভঈ । 

তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ ॥ 

খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেয় হধ গঙ্গজল। 

তোমার চরণে দ্বাদশ গ্রণাম॥ 

শিবনাথ কি মহেশ। 

(৬) 
আমর! আইল|ম হুরবে দরশে। 
দরশন দাও গৌসাই সুবর্ণের দৃষ্টে ॥ 
আমর! আউলের ভক্ত 

তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম। 

শিবনাথ কি মহেশ। 

(৭) 

সোনারি তাঁর সোনারি বার সোণারি গ। দলে। 
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শোভে মুক্তা গ্রবাল শিবের ভক্ত যে বাণরাজ। আছে। 

তার চরণে ঘাদশ গ্রণাম। 

শিবনাথ কি মহেশ। 

৫৮) 
পবনের পুত্র বীর হন্ুমান। 

আনিয়! যোগাল পাথর চারি খান ॥ 

টাচিয়। ছিলিয়! গড়াল কান্ত 

তাতে ঢালিল কাচ ঢাল। 

শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্তীমণ্ডপের চারি চাল।॥ 

শিবনাথ কি মহেশ। 

(৯) 
ত/বারি চটপটি স্বর্ণের নাল। 

শিবের দোয়ারে দ্বারী নন্দি ভূঙগী মহাকাল ॥ 

ঘুচায় ঘুচায় নন্দি চন্দন কেয়ার । 

দ্বারস্ুদ্ধ বালাভক্ত কত লৈব নাম ॥ 

কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত ভক্তগণ 

আমর! আউলের ভক্ত বিষুবাই গম্ভীর! সুদ্ধ। 
শিবনাথ কি মহেশ। 

(১৯) 
ছয়মাসের থরচ দেব অঞ্চলে বাধিল। 

ঝয় ঝঙ্কার বাটে দেব বনে প্রবেশিল ॥ 

চাকন চিকন গাছ তার তল হতে পাত। 

নয় হয় এই হয় করলীর গাছ। 
আগ। গোড়। কাটি তার মন্ধখান নিলে। 

চাটিয়। ছিলিয়। কাঠি নির্মাণ করিলে ॥ 

বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি উর্ধধ। 
শিবছুর্গার বরে এই গম্ভীরার ঢ্যাক্যার কাঠি হাতে সুদ্ধ ॥ 

| শিবনাথ কি মহেশ। 

(১৯০ 
লঙ্কা গেল হনুমান খায় আস্ফল। 

মর্ভে ফেলিল অ1ঠি তাইতে হুইল বৃক্ষ অমরাবতী। 
আগে বাহা।ইয়। অঙ্কুর, তার পাছে বাহায় গাছ। 



গানা ১৩১৬ / আর্ছোর গভীরা ৬৭ 

হয় ছয় মাসে বাড়ে ঘাদশ হাত। 

আগাল গোড়া কাটি তার মধ্যথান নিলে। 
চাচিয়। ছিলিয় ঢাক নির্মাণ করিজেও 

কামার গড়িয়। দিলে! পোহার টি 

মুচিরাম চড়াইয়। দিল কপিলার ছড়ি ॥ 

শিব শিব বলিয়া ঢাকে দিল ঘ]। 

মড়! চামড়। কটিলেক বিয়ালিশ রা॥ 

শিবনাথ কি মহেশ। 

(১২) 
গুদ্ধ সভার বসে গুরু গুকর গলায় শতেশ্বরীর হার। 

গুরু বাক্যে শুদ্ধ করি আগের ভাঙার ॥ 

কপ! করি গুরু মোরে শিখালেন বচন। 

গুরু বাকো শুদ্ধ করি চণ্তীমণ্পের চারি কোণ ॥ 

শিবনাথ কি মহেশ। 

(১৩) 
শুদ্ধ আমার মাতাপিত। শুদ্ধ বন্থমতী। 

যা হইতে হইল আমার উৎপত্তি ॥ 

দেবতার বর হইল আমার 

আমন শুদ্ধ করি গেল ধর্ম গুরু মহাশয় ॥ 

শিবনাথ কি মহেশ। 

(১৪) 

জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের কুঁড়্যা । 
আট হাত মৃত্তিক! বন্দ চন্দ্র সুর্য জুজযা॥ 
*কাউসেন দত্তের” ব্যাট! প্নয়সেন দত” । 

যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥ 

তাহার চরণে আমার দগডবৎ। 

শিবনাথ কি মহেশ। 

(১৫) 
বৈশাখ মাসে কৃষাপ ভূমিতে দিল চাষ 

আধাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস॥ 
কার্পাস বুনিয়। শিব গ্যাল কুচনীপাড়।। 

ফুচনীপাড়। হইতে দিয়ে এলে। নাড়া ॥ 
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কাপাঁপ তুলিয়। দিলে গলার ঠাই । 
গজ! কাটিল স্ুত! মহাদেব বুনিল তাত। 
হর সসুদ্র ল ক্ষীর সমুদ্রের পাপি। 

উত্তম বান ধুবিনী ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ; 

(১৬) 

স্বর্গে গেল জগন্নাথ হরে আনিল পাঁরিজাত। 

রাঙ্গ! পারিজাত। 

ডানঠির শেষ কৌতুকের গোর্ণাই হাতে নিলবেত ? 
স্বর্গের বেত মর্তে নামিল: 

 শন্ধ। করিয়া লঙ্দদী ভূুমেতে আরজিল ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ? 

(১৭) 
জল বন্দ স্থল বন্দ আস্ের গন্তীর! বন্দ । 

ডাহিনে ভঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান। 
সি*হবাহনে ভগবন্তী আছেন তীর চরণে দ্বাদশ গ্লাণাম। 

শিবনাথ কি মহেশ 
(১৮) 

জল বন্দ ইত্যাদি গা ৭ 
শ্ঁ গং সঃ বই গং 

এখানে যত দেবতা আছে সকলের চরণে দ্বাদশ গ্রণাম। 

শিবনাথ কি মহেশ। 
(১৯) 

জল বন ইত্যাদি * +* 

আমি বন্দনা গাইলাম সকলের চরণে দ্বাদশ গ্রণাম। 

| শিবনাথ কি মহেশ। 

গেই গীকার বন্মনা শেষে ভক্তগণ গন্তীরা গ্রা্গণে দেহ লুগটন করিলে এই ব্যাপার শেষ 
হয়। এঠ গ্রকার বন্দনা গম্ভীরাডেদে বিভিন্ন গ্রাকার হয়! থাকে। অনেক বন্দন! মধ্যে 
দেপিতে পাই-. 

“জলের উপরে মহী করে টপ মল। 

কচ্ছপকে দিলেন পৃরদিবীর ভার। 

কচ্ছপ উপরে মহ্ী করে টন মল! 

বচ্ছপ লহ্িত পৃথিবী বায় বসাতল ॥” 
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ঘনরাম গ্রণীত শ্রীধর্্মমঙ্গলে দেখিতে পাই-_ 
“জালের উপরে মহী করে টল মল। 

স্যজিল! পৃথিবী কুম্ম অষ্ট কুলা 

এই 'পকারে “্হস্তী হইতে পৃথিবী যায় রসাতল।& পৃথিবীর ভাঁর কেহই বহন করিতে 

না পারায় "ধবল নিরঞ্জন» “এক গাছী পৈতা ছি'ড়ে দিল তাহাতে বাস্থুকী নাগের 
উৎপত্তি হইল এবং | 

“বাস্ুকী নাগেরে দিল! পৃথিবীর ভার। 

বাস্থকী হইতে পৃথিবী হইলেন স্থির ॥» 

এই প্রকারের বন্দনার পর বন্দনার রচণা প্রায় একই প্রকার দৃষ্ট হয় এবং কুগ্রাপি 
“ধবল নিরঞ্চন” স্থলে ধেশ্ধ নিরগীন? লিখিত আছে। প্রাটীনগণের মুখে অবগত হও 

যায় এই শিববন্দনাদ্বারাই পূর্বে গন্তীরা-পুজা সমাধা হইত, ততকালে ব্রাহ্মণ ,দ্বারা পৃজ! 

করা হইত না। অধুন| রাঢ়দেশে বন্ধের পূজায় বন্দন। দৃষ্ট হয়। সন্যসিগণ সেই বন্দন। 

দ্বারাই পুজা সমাধা করে। নিয়ে ধশ্ধপুজার মন্ত্রংশ প্রদত্ত হইগ-_ 

(১) 
নিলি খিলি নিলি খিলি ভক্তি করিয়ে, 

পুজ শ্রীধর্মনিরঞ্জন কালুরার, 
বল শ্রীপর্মনিরগরন কালুরায়। 
(ক ফুল তুলিলে গৌসাই সেই ফুলে গাথি মালা, 

ভকতি করিয়ে পূজ শ্রীধন্্ নিরঞ্জন ফালুরয় 

বলে! শ্রীপন্্ম নিরঞ্জন কালুরায় ॥ 

গম্ভীরার বন্দনা মধ্যে উলুক ব। উলুক শন্দ বর্তমান রহিয়াছে, উলুকক দেবতার বাহন ঘথা-.. 
পউলুক বলে গুরু সেই সে কারণ ।” 

“উলুক বাহনে ত্রিশ কোটি দেবতা |” 

উলুক ধর্মের বাহন এ কথা শ্রীধর্মমঙ্গলে লিখিত আছে যথা 
“এক দিন কর্ম দক্ষ, ধশ্মের বাহন পক্ষ, 

বৃক্ষ ভালে বপিয়। উলুক ॥৪১৮, ( ধর্মমঙ্গল,) 
রাঁধানগর হইতে প্রাপ্ত বন্দন মধ্যে ৮নং বন্দনাংশ মহিত শ্রীধর্মমলগলের পহিত বিশেষ 

সাদৃশ্ত বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় । ষথ। 

(৮) 

পবনের পুত্র বীর হনুমান আনিফা জোগাল পাণর চারিথান। 

টচিয়। ছিলিয়। গড়ান শ্রীকান্ত তাতে চালিল কচ ঢাল। 

শেত চামরে ছাহিল চণ্তীমণ্ডপের চারি কোপ (রাধানগরের বন্দন। ) 
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শ্রীধর্শম্লে--পগ্জাজল চামরে ছাইল চারি চাল। 
মাঝে মাঝে শিখা পুচ্ছ শোভ1 করে ভাল ॥ 

কলধৌত কলসে পাক! দিল সে্গে। 

কাচ ঢাল! কাঞ্চন বরণ করে মেজে ॥ 

পাষাণে রচিত পীড়া দ্বার চিত্রময়। 

দেখিতে মনির চান্া| চিত্ত বান্দ! রয় ॥* 

উভয় বর্ণনার খাদৃশ্ত আলোচন! করিলে যে মূল হইতে ধর্শাপুজ1 এবং শ্রীধর্মমঙ্গলের উদ্ভব 

সেই মূল হইতে গম্ভীরাপুঞ্জ। এবং গম্ভীরাবন্দনার উদ্ভব বিবেচন! সম্ভব বণিমাই অনুমান কর! 

চলে। রাধানগর হইতে প্রাপ্ত বন্দর! মধ্যে ২৪ সংখ্যায় দেখিতে পাই-_. 
*কাউনন দত্তের ব্যাটা নয়মন দত্ত। 

যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর পুত ॥* 

শ্ীধর্দমঙ্গলের ধর্শপূজা প্রচারক কর্ণসেন পুত্র লাউসেনকে দেখিতে পাই, বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকগ্রভাবে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে । আমি বিবেচনা করি “কাউসন' “কর্ণসেন, 

এবং «নয়সন লাউসেন অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কর্ণসেন বেনিয়। জাতি ছিলেন এবং 

তাহার স্ত্রী রঞ্গাবতী 'বেণিয়।র ঝি' ছিলেন) রঞ্জাব্তীর ভ্রাত। মহামদ দত্তবংশীয় ছিলেন। 

দত্তবংশীয়গণকেই শ্রীধন্মপু্জার প্রচারক দেখিতে পাই। 
“উসৎপুরে সখদন্ত বারুই নন্দন। 
করিছে ধর্শের পুজা মজাইয়! মন ॥৮ (শ্রীধন্মমঙগল ) 

যাহাইহউক এইপ্রকারে দন্ত পধবী গ্রযুন্ত হইয়া থাকিবে । উক্ত লাউসেন রানাই 

পৃথিবীতে ধর্দপুজার প্রচলন করেন। গৌড়রাঞ্জ ধর্মপাল তাহার €মশো+ হুইতেন, উক্ত 

ধর্দপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক নাম বিরূপ ছিল। সম্ভবতঃ কাঁলবিরূপ ত্রিপুরা ও কামরূপ দেশে 

বৌদ্ধতাস্ত্রিক ধর্দগ্রচারোদেশে গমন করিয়াছিলেন। লাউসেন ক্সঞ্কিণীকালী এবং লোকেম্বর 

শিবপ্রতিষ্ঠাও করিক্জাছিলেন এবং শিবপুর্জায় &শবপ্রাগণের মন্তপ্টিমানসে 

ধর্দদোৎমবের সভায় উৎসবেরও অনুষ্ঠান এবং “মহেশ্বর ব্রত' প্রচারও করিয়। থাকিবেন। 

রাধা নগরে গ্রাপ্ত বন্দন। মধ্যে 'পাউলের ভক্ত" উল্লেখ আছে। ৫ সংখ্যক বন্দনায় ষথা-- 

*উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ । 

তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ ॥” 

এবং ৯ সংখ্যক বন্দনায়-- 

*আমর! আউলের ভক্ত বি্াই গম্ভীরামুদ্ধ ॥” 

এই আউলের ভক্ত কাহার!, তাহার! গন্ভীরায় গন্তীরদেব দর্শনে কেন আদিলেন, তাহার 

কারণ অনুসন্ধানে দেখি ইহ! “আউলেটাদ? হইতে উদ্ভব একপ্রকার নবপর্্দ সম্প্রদায় । আউলে, 

ট।দের সংক্ষিপ্ত শীবনী নিম্নে গ্রদত্ত হইল। 



০০০ আগের গম্ভীর! 1১ 
“উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। সেব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফান্তনমাসের 

গ্রথম শুক্রবার স্বকীয় পর্ণক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল অষ্টমবর্ধীয় বালক প্রাপ্ত হয়। 
তাহাকে বারুই প্রতিপালন করিয়াছিল এবং তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়াছিল। এই বালক 
২৭ বসরাবধি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়! রামশরণ পালকে উপদেশ দিয়! তাঁহাকে নিজ মতে 

আনিয়াছিলেন। আউলটাদের ২২ জন শিষ্য ছিল। লক্মীকান্ত, কৃষ্ণদাস, বিধুদাস 
প্রভৃতি। আউলেটাদ ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন। আউলে্টাদ এক 

অভিনব ধর্মগ্রচার করেন। তিনি কৌপীন ধারণপূর্বক থেক। ও কান্থ। গাত্রে দিয়! পর্যাটন 

করিতেন। বাঙ্গালাভাষায় লোকদিগকে উপদেশ দিতেন, হিন্দু মোসলমান সকলকেই 
সমান জান করিতেন । তাহার জাত্যভিমান ছিল না। এ সম্প্রদায়ী লোক এ উদাদীনকে 
ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউজেচন্দ্র, তিনেই এক, একেই 'তন 
বলিয়া থাকেন। ইহার! বলেন যে মহাগ্রভূ পুরুষোত্তমে গিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, 
তিনিই পুনরায় রূপাস্তর ধারণপুর্বক আউলে মছাগ্রভূরূপে আবিভূত হন। তাহার বহু নাম-.» 

ফকির ঠাকুর, াঁই গোসাই। মোসলমাঁন ভক্তগণ সম্ভবতঃ আউলে নাম রাখিয়। থাকিবে, 

পারসীক ভাষার আউলিয়। শবের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ ধাহার দৈব-শক্তি আছে । আউলেটাদ 
অনেক অত্যডূত অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করিয়| যান। কাষ্ঠপাদ্কাগ্রহণে গঙ্গাপারের 

কথা গ্রচলিত আছে। এ সম্প্রদায়ের বিজ্লোকের! ৰছেন, একমাত্র বিশ্বকর্তাকে ভজন! 

করাই আমাদের ধর্ম) এই সম্প্রদায় দেব-ঞতিমারও অচ্চন| করিয়া থাকে । এসত্দাক্গী 

ওগুরুদিগের নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম বরাতি। শিববন্দনায় "আসন শুদ্ধ করি- 

লেন ধর্মগুরু মভাঁশয়” দেখিতে পাই এবং আরও লিখিত আছে 

“আমরা আউলের ভক্ত বিষুবাই গম্ভী রাস্থদ্ধ।' 

এ ক্ষেত্রে 'বিষুবাইঃ অর্থ সুলভলভ্য নহে, সম্ভবতঃ বিষুদান আউলেডক্তের সম্প্রদায়তুত্ত- 

গণই গুরুর দোহাই দ্দিয়। থাকিবেন এবং যে সম্প্রদায় এই বন্দনা রচন! করিয়াছিলেন,ঙাহারা 

বিষুদাস গুরুমহাশয় দলভুক্ত সম্প্রদায় হইলেও হইতে পারেন। আউলেসম্প্রদায় নিশীথ 

কালে আমোদাদিতে সমুদায় রজনী অতিবাহিত করেন ও ভয়ঙ্কর হৃষ্কার, দন্ত কিটিমিটি 

করিয়। ধর্মভাব প্রচার করেন। যাহা হউক পাঠক ! "মাউলের ভক্ত' বলিবার উদ্দেশ্টা ও 

কারণ সম্বন্ধে বিবেচন। করিবেন। 

আউলে সম্প্রদায়ের একটি গীত নিয়ে লিখিত হইল-- 

প্ধন্ত গুরুরে পাগল গোপাঞী 

আহ! মরি মরি গুণের লইয়! বালাই, 

নাহি কিছু গুণের শেষ, চন্দন ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখেন ছাই! 
কি কব ধ্যানের কথ।, নেজ,টি আর ছোড়া কাথা, 
গোলামে এলাম দাত! সবে বাদনাই। 



?২ গাহিত)-গরিহৎ-পারেক। ! *? সখ 

চঞ্চগ চনে চার) কে বুঝবে অভিপ্রায়, 

কোথা থাকে কোথ! যায় কোথা! আছে নাই ॥* 

যাহা হউক ছোট তামাপার দিবস সন্ধাকালে বন্দনা-পাঠকালে ভক্তগণকে একপদে 

দণ্ডায়মান থাকিতে দেখ! যায় এবং মনে মনে শিবনাম উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। 

পউর্ধধবাছ করি কেহ এক পায়ে রয়। 
সংযাত সহিত ভাকে ধর্ম জয় জয়.॥” (শ্রীধন্দমঙ্গল ) 

রার্রিকালে বিবিধ নৃত্াগীতাদি ও মুখার নৃত্য হয়। 
বড় তামাস। 

এই দিন দিবসে বথাগ্রচলিত হরগৌরী পুজা! হইয়া থাকে । দিব দ্বিগ্রহরের পর 

ভক্তগণের শোভাযাত্রা! বহির্গত হয়। এই শোভাযাত্রা অতি মনোহর এবং কালীঘাটে নীল- 

পূজার দিবস গাজুনে সন্নাসিগণের শোভাযাত্রা যে প্রকার হয়, এদেশেও তদ্রুপ দৃষ্ট ভয়। 

প্রত্যেক গন্ভীরায় ভক্তগণ--কি বালক, কি যুবক, কি বুদ্ধ-নকলকেই এই উৎসবে যোগ 

দিতে হয়। প্রত্যেক গম্ভীর! হইতে ঢাকপহ ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে বহির্গত হয়ঃ ভূত 

প্রেত প্রোতিনী, বাজিকর ও বাজিকরন্্রী, কেহ রামাত, কেহ তুবড়ী ওয়ালা, কেহ সাঁও- 

তাল প্রভৃতি যাহার যাহ! ইচ্ছ! সে তদ্রপ বেশ তৃষা! করিয়! বহির্গত হয়। এক গন্তীরা 

হইতে গম্ীরাস্থরে গমন করে। ভক্ত মধ্য কেহ কেহ ত্রিশুলাক্কৃতি ক্ষুদ্রবাণ উভয় বক্ষ 

পার্থ বিদ্ধ করিয়া ব্রিশূলাগ্রে তৈলপিক্ত বন্বখণ্ড জড়াইয়! প্রজলিত করে ;) অন্ত এক, 
ব্যক্তি তাহাতে ধূপচুর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভক্তবৃত্য করিতে করিতে গমন 

করে। এই উৎসবে দ্বিবাভাগ অতিবাহিত হুইয়। যায়। সন্ধার সময় “হনুমান মুখার' 

এক প্রকার অনুষ্ঠান হইয়। থাকে । কোন এক ব্যক্তি হন্ুমান-মুখ! দ্বারা সজ্জিত হয় এবং 

কীচা কদলীপত্রের দ্বারা সুদীর্ঘ লেজ গ্রস্তত করিয়া অগ্রছাগে শুফ কদলী পত্রা্দি বন্ধন 

করিয়। দণ্ডায়মান হয় এবং ছুই ব্যক্তি এক খণ্ড বস্ত্র ধারণ করে, তৎপরে হনুমানের পেজে 

অগ্নি গ্রদত হয়, হনুমান ভ্ক্কার শব্দে দেই বস্ত্র উল্লম্ষন পূর্বক একবার এপার একবার 

ওপার হইয়! প্রস্থান করে ; ইহাই লঙ্কাদগ্ধ ও সমুদ্রপারাঁভিনয় বলিয়াই ৰোধ হয়। 

ফুল ভাঙ্গ। 

হনুমান পর্বের প্র ঝাল। ভন্তগণ একতে শিবনণথ কি মছেশ। নাম ডাঁকিতে ভাঁকিতে 

টকা বাগ্ধের সহিত নৃত্য করিতে করিতে জলাশয় সমীগে গমন করে এবং কণ্টকী বৃক্ষের 
কোমল শাখাগ্র ভগ্র করিয়া ও সিদ্ধি গাছের সহিত্ত একটা তাড়! বাধিয়! উহাকে বক্ষঃস্থলে 

ধাঁরণপুর্বাক নান করে, তৎপরে ঢক্কাধাগ্তের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গম্ভীরায় আগমন 
করিয়৷ “নাম ডাকিয়।' গ্রণামপুর্ব্বক উক্ত কণ্টকগুচ্ছ মন্দিরে রক্ষা করে এবং পুর্ব দিবসের 
যায় “শিব গড়া বন্দন1, করিয়া শেষে উক্ক কণ্টকের নিকটে আগমন করিলে, ব্রাঙ্গণ শাস্তি- 

জল তাহাদের উপর ছিটাইয্জ। দেন এবং শিবের আশীর্ব্াদী পুষ্প উক্ত ফুল (কণ্টক গুচ্ছ) 
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উপল গ্রদান করিলে, ভক্তগণ আপন আপন “ফুল' লইয়! বক্ষে ধারণ এবং উওয় হন্তে 
ইঢ়ভাবে ধারণপূর্ববক নৃত্য করিতে থাকে, নৃত্য করিতে করিতে ঢক্কাবান্তের সঙ্কেত 
অস্থসারে মৃত্তিকা! উপরি লুষ্তিত হইতে থাঁকে এবং তৎপরে এরণাম করিয়! সেই ফুল শিবগস্তীর 
মধ্যে রক্ষ। করে। ইন্াকেই ফুলভাঙ্গা বলে। তৎপরে শিবছূর্ণার আরব্রিকারি সমাপনাস্তে 
গভীরামণ্ডপে আলোকমাল! শোতিত হুয়।. রাত্রি নন্ন ঘটিকাঁর সময় হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
নৃত্য আরস্ত হয়। ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষণ, শিবদুর্গা) বুড়াবুড়ী, ঘোড়ানাচা, চালিনচা, 

কার্তিকনাচ1, পরিনাচা ইত্যাদি আরম্ভ হয়। নৃত্যকালে ঢক! ও কাশি বাদিত হয়, ঢকায় যখন 
বিদায়বাস্ত বাদ্িত হয়, তৎকালে নৃত্যকারকের!| নৃত্য হইতে বিরত হয় এবং অন্ত গম্ভীরে- 
দেশে প্রত্থান করে। ধনিগণ বাস্তকারকে কিঞিতৎ বক্সিস্ দিয়া থাকেন, কেহ কহ নুতন 
ঘন্ত্রও গ্রদান কারন। | 

ক্রমে ক্রমে বিবিধ শিব-নিন্ন।-স্ততি গ্রভৃতি ছ্বার৷ শিবের গীত হয়। দলে দলে ভক্তগণ এই 

দময়ে গন্ভীর1-মগণ্ডুপে আগমন করিঝ়। নৃত্যগীতাদি দ্বার। দর্শকবৃন্দকে সুখী করে। 

সার! বংসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত ব প্রকাশ্ভাবে যে ব্যক্তি ষে কার্ধা করিয়া 

থাকে, তাহ! স্তাবিগহিত হুইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হুয়। একাধিক গাযকগণ 

একত্র গৃথক্ পৃথক, স্ত্রীপুরুষে সজ্জিচ হইয়। গীত গাইয়। থাকে। শিবের বদনা, ঠুংরি, 

চারাড়ি ইত্যাদি গান হইয়! থাকে । 

গ্রতাত হুইৰার সমক্প এবং ছুর্যোদয়ের পুর্বে 'মশান নাঁচা, হইয়া থাকে। নুবৃহৎ 

আলুলারিত কেশ, .নিন্দুরলিগ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কাচলী ও উন্নত কুচ, হন্যে শঙ্খ- 

পরিছিত। সালহ্কার! বিকটব্দনা বেশে সজ্জিত হইয়।, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহ্কারে নৃত্য 

করিতে থাকে এবং অপর বাক্তিগণ ধূনাচিতে ধুন! প্রদান করিয়। সেই ধুম মশানের মুখের 

লল্গুখে ধারণ করিয়া সাত্বনা করে। এই গ্রকারের শাস্তিক্রিয়! গম্ভীরা-মণ্ডপে কালী. 

প্রভৃতির নৃতা কালেও অনুঠিত হয়। যখন ঢ।কি মাতন বাজার, তখন যুখার নৃত্য ভয়ঙ্কর 

হইর। উঠে, তৎকালে পৃঞ্ক একটা মাল্য এবং ধুপের ধুম সম্মুখে গরদান করলে কালীমুখ। 

গ্রতৃতি মস্তক থুরাইয়! ধূম গ্রহণ করিয়। শাস্ত ছয়। মশান-কালী ধুলায় লুঠিহ হয়। তৎপরে 

মকলে ৮নটা পর্যান্ত গম্ভীর! হইতে গম্ভীরাস্তরে নৃতাসমাপনাস্তে একরে নদীতে "দান 

করিয। গৃহে গমন করে। 

আহার পূ 
বড় তামাসার পর দিবস, মশান নাচার পর হরপার্বততীর পৃজার্দি এবং হোম ও 

ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজনাদি কার্ধ্য সমাধ! হয়। এই দিবস একটী কাচ। বাশ ব1 কঞ্চি গম্ভীরার 
এক্ পার্থে প্রোথিত করিয়। তাহাতে কলার মোচ1, আত্ম গ্রভৃতি বন্ধন করিয়। পুজা! করিলে 

আহার।-পুজ। সমাধা হয়। আহার পুজার পর গভভীরার মধ্য দিয়া কেহ জুতা পায়ে দিয়! 

ব৷ ছাত! মাথান্ন দিয়া গমন করিলে মণ্ডল দণ্ড বিধান করেন। অধুন। এ গ্রথ| আর দৃ্ট 
১৩ 
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হয় না। এই দিবস তৃতীয় গ্রহরে পূর্ব দিবসের ন্তায় শোভাযাত্রা! বাহির হয়। এই দিবস 

ছইঙিন বাক্তি মিলিয়! যে বৃহৎ গীতাদি হয়, তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, 
ইহার শ্ুরও স্বতকন্ত্র। এই রাত্রিতেও শীতাদি হয়, কিন্ত কোন প্রকার মুখাদির 

বৃত্য ছয় না। গীত ও বাস্তাদি সহ উৎসব হইয়া থাকে( গম্ভীর! গীতের সুরের 
নৃতনত্ব আছে। যেবিষন্ন লইয়! গান মারস্ত বা! রচিত হুর, তাহাকে উক্ধ গীত্ের 
'মুন্দ” বলে। প্রত্যেক গানের “মুদ্দ।” থাক। চাই, যাহার মুদ্দা ভাল তাহার গীতও ভাল। 

এ বৎদর ভূমিকম্প হইল, এই ভুমিকম্প অবলম্বনে একটা গীত রচিত 5ইল। অতএব এই 
গনের 'মুদ্দা” ভূমিকম্প। কোন খলিফ! অর্থাৎ গানাদ্ি রচকের নিকট “মুদ্দ1” বলিয়। দিলে 
তবে খলিফ! গীতরচন। করিয়া দেন। যে গীতের মুদ্ধ। স্ত্রীপুরুষের বিবাদ বা অন্ত কোন 

প্রকার ব্যবহার লইর|, তাহার গীত রচিত হইলে শ্ত্রীপুরুষার্দি বেশে সজ্জিত হুইয়। আপন 

আপন অংশ শ্নীতাকারে অভিনয় করে। আহারার দিবস শিবের চাষের অভিনর 

হয়। কেহ ধান ছিটাইয়। দেয়, কেহ হুলচালার, কেহ ধান্ত রোপণ করে, কেহ কেহ 

গোমেযাদি হইয়া ধান্ড ভক্ষণ করে, তৎপরে ধান্ত কর্তন কর! হয়, তৎপরে মণ্ডল ব1 প্রধান 

ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন “কত ধান”। তাহার একট। উত্তর দিলে বৎসরের ধান্তফল স্থির হয়। 

“সামশোল ছাড়া” 
একটি পাত্রে একট ক্ষুদ্র সকুল মংশ্য জীবিত রাখা হয়, তাহা লইয়। নিকটবর্তী কোন 

জলাশয়ে ত্যাগ করিতে হয়, উহাকে সামশোল ছাড়া বলে। তৎপরে গম্ভীরার সন্মথে 

একটি ক্ষুদ্র গর্ত করিয়! তাহার হই 'পার্খে ুইটি বংশদগ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি 

বংশদণ্ড বন্ধন কর! হয়, তাহার পর “ফুলভাঙ্গার” বৃক্ষশাথ! সমুদয়ে জানয়ন করিয়। গর্ভোপরি 

রক্ষিত হয় এবং তাহাতে অগ্নি গ্রয়োগ করিয়। ধুন। নিক্ষেপ করিলে পর ভক্তগণ একে একে 

্ উক্ত বংশে আপনার পাদদ্বয় বন্ধন করিয়। নিয়মস্তকে ছুলিতে থাকে এবং নিয়শ্থিত অগ্রিতে 

ধুনাচুর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া সপ্তবার দোঁল খাইবার পর তাহাকে অবতরণ করাইয়! অন্ত ভক্তকে 
প্র গ্রকার কর! হয়। ইহাকে কোথাও কোথাও অগ্নিবাপ ব। পাটভাজ! বলিয়। থাকে । 

শীধর্মমলে ধ্ প্রকার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। যথা-_ 
পউর্দে বান্দি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড। 

যেখানে উজ্জ্বল হ'য়ে জলে যজ্ঞকুণ্ড ॥* ৪৮ 

“ফেলায়ে প্রচুর ভায় দেন ধুনাচুর্ণ।” ৪৯ 

এই প্রকারে গভ্ভীরাপুজ! শেষ হর, পুর্বে চৈত্রসংক্রাস্তির দিবস চড়ক হইত, এক্ষণে 
আর হয় না। 

গস্তীরার গান। | 
বন্দনা, ঠুংরিগান, চাঁতিয়াড়ি, বোলাই ইত্যাদি বিবিধ গ্রকার গম্ভীরার গান গ্রচলিত 

আছে। বনান। গীতাকারে রচিত। গান্পক ছিন্ন বন্থণ্াদি হ্ত্তপদমত্তকাদি স্থানে বন্ধন করিয়া 
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চুণের ফোটা নাকেগালে দিয়া বন্দনা! গাইতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন গায়ক অন্তান্ত 
গীতাদির পূর্বে শিবের বন্দনা! গাইর। থাকে। এই গানগুলি আধুনিক এবং অশ্লীল! 
দোষহু্ বলিয়! প্রকাশ কর! হইল ন1।* 

* উক্ত প্রবন্ধের সম্পর্কে মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের পত্র ধান আমার অনুরদ্ধ হুইয়। 

নিম্নে প্রকাশ করিলাম । সাঃ পঃ পঃ লম্পাদক। 

বঙ্গীয় ল।ছিত্য-পরিষদ্ সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু-- 

মাহ্যধরেযু- 

বিগত ১৩১৪ সালের ?জাঠ মাসে মালদহ জেলার অধিধাসিবৃন্দের মনবেত চেষ্টায় মালদহ নগরে একটি জাতীয় 

শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ও কাধ্য তালিকার মধ্যে জাতীয় শিক্ষাধিস্তারের নিমিত্ত বিদ্য।লয়াি স্থাপন 

ধ্যতিরেকে নিম্মলিখিত দুইটি উদ্দেশ্য ও সন্নিবিষ্ট হয় 2 

১। আমাদের দেশের ভাষা, সাহিতা, ইতিহাস, দর্শন ইভযার্দির উদ্ধার ও উন্নতির জঙন্যা ধিশেষ বিশেষ ছাত্র 

নিযুক্ত করিয়া অর্থ দ্বার! স্বাধীন চিন্ত! ও মৌলিকতভাঁয় উৎসাহ প্রদান কর! এবং__ 

২। জেলার বিশেষ ভাঁষ! ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মইয়া তাহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা বথা__ 

গণ্ভীরার গান, বিষহরির গান, পদ ও কবিত। প্রভৃতির স্থানীয় সাহিত্োর পুষ্টি সাধন কর! । কিন্তু এখন পধ্যস্ত 

সমিতির আর্থিক অবস্থা! স্বচ্ছল নয় যে |যগ্য।লয় সংক্রান্ত মাসিক সমস্ত ব্যয় বহনের পর জেলার বিশেব সাহিত্যের 

পুষ্টি সাধন উদ্দেশ্ঠে নিয়মিতরূপে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মালদহষাসী গ্রুযুক্ত 

বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। "মালদহ-সমাঁচার” পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন 

“মালদহের গন্তীরার ইতিহান, তাহার বিধরণ এবং বোলয়াই ও অপর ধিধ গন্ীরার গান সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের 

জন্য ২৫) পঁচিশ টাকা পুরস্ক।র দেওয়| যাইবে। প্রবন্ধের উপযুক্ত পরীক্ষক [নযুক্ত হইবেন ৷ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবন্ধই 

পুরস্ক!র যে।গ্য বিবেচিত হইবে । আগামী মন ১৩১৫ সালের ৩* শে কার্তিকের মধ্যে প্রবন্ধ আমার নিকট 

পাঠাইতে হইবে" , ু 

[ রীবিনয়কুমার সরকার! 

পুনরায় ১৩১৫ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়-_ 

“ম[লদহবাদী যদি কোন ব্যক্তি গম্ভীরার গান সন্কলন এবং গন্ভীর। সম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় সংগ্রহ 

করিয়! দিতে পারেন, তাহ। হইলে ২৫) পচিশ টাক। পুরস্কার দেওয়! যাইবে । একথা গত অগ্রহায়ণ মদের 

“মালদহ সমাচারে" প্রকাশ করিয়াছিলাম; এতৎ সম্বন্ধে পুনরায় প্রকাণ করিতেছি যে এই কাধ্য সাধন কগিবার 

জন্য সেই ব্যক্তিকে গন্তীরার কেন্ত্রস্থানে জমণ, গম্তীগার বিবরণ সন্থপ্ধে পুরাতন খাত সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ 

করিতে হইলে যত অর্থ ব্যয় হইবে তাহাও বহন কর! যাইবে; এডম্য যদি কিছু মাঁসিক বৃত্তি দরকার হয়, তাহ।ও 
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উচিত মত দেওয়! যাইবে। ফাঁলদহ জাতীম শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধিপিনধিহারী ঘোষের নিকট: 

এ সন্বন্ধে যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য জানিতে পারিবেন, উত্ত সমিতি উপযুক্ত বুত্তি নির্ধারণ, প্রবন্ধ পরীক্ষা! এবং পুরন্কার 

বিতরণের তার গ্রহণ করিয়াছেন” 

শ্ীবিনয়কুমার সরকার। 

উপরি উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশক।লে সাঁলদহ-শিক্ষা-সমিতির নিকট পরীক্ষার্থ মালদহের গল্ভীরার ইতিহাস ও 

বিবরণ-সন্বলত একটী প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত। সমিতির একান্ত ইচ্ছা! বে 
প্রবন্ধটা পুরক্ক'রযোগ্য কি ন! পরীক্ষার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট প্রেরিত হউক। কারণ সমিতি এই ফে 
বিশেষ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরই কার্ধা। আশ। করি, পরিষদ এই পরীক্ষা! কাঁধ 

সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে মালদহের প্রাচীন ও লৌকসাহিত্যের উদ্ধারের চেষ্টায় উৎসাহিত করিবেন । অবশেষে 

নিবেদন এই যে প্রেরিত প্রবন্ধটী অথবা ইহার অংশধিশেষ প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে তাহ! প্রকাশের ভারও 

খয!গর! সাঁহিত্য পরিষদের হুত্তে সমর্পণ করিতে চাছি। 

মলদহ জাতীয় শিক্ষ/-সমিতি শ্ীবিপিনবিহারী ঘোষ 
১৩১৫।২২শে চৈত্র ূ সম্পাদক! 



প্রারুত ব্যাকরণ ও অভিধান 
মহাত্মা বররুচি প্রভৃতি প্রাকতব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে যাইয়1 সংস্কৃত এবং প্রাকতের 

কতকগুলি পার্থক্যমাত্র দেখাইয়াছেন। তাহার! গ্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিতে বদিলেন, কিন্ত 

প্রাককতের আবার ব্যাকরণ কি? প্রাকৃত অর্থ কথিত ভাষা, তাহার আবার ব্যাকরণকি? 

লিখিত বা সাছিত্যের ভাষা স্থির-ভাবাপন্ন, তাহারই ব্যাকরণ হয়, আর কথিত ভাষা বতদুর 
পারে সেই লিখিত ভাষার নিয়মেই আবদ্ধ থাকে, কখন ব। তাহ! হইতে ছুটিয়। যায়। 
ইহার! ছুই ভিন্ন ভাষা নয়, ইহাদের গ্রতোকের স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইবে ৫০কেন? কাজেই 
বররুচি প্রভৃতি যে প্রার্কতবাকরণ লিখিলেন তাহ। ব্যাকরণ নয়, তাহা! কেবল সংস্কত এবং 

গ্রাকতের পার্থক্য প্রদর্শন মাত্র। তাহাতে সন্ধি নাই, সমাস নাই, কারক নাই, যত্বনতবিধি 

নাই। সংস্কতব্যাকরণ না পড়িয়। কবল প্রারুতব্যাকরণ পড়িয়। প্রাকৃত লিখিতে কিন্ত! 

বুঝিতে পারা যায় না। প্রাকৃতব্যাকরণ কেবল লিখিত এবং কথিত ভাষার 
পার্থক্য গ্রদূর্শক। 

তাহার পর কতশত যুগযুগাস্তর পরে যখন যুরোগীয় ধর্মবালকগণ বর্তমান প্রাকৃত, 

অর্থাৎ বাল”, হিন্দি” প্রভৃতিকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাব! মনে করিয়া, বাঙ্গালীদিগকে 

“বাঙলার” ব্যাকরণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন বাঙ্গালীদের একট মোহ জন্মিল। 

সাহারা এতকাল জানিতেন সংস্কতই তাহাদের বিস্তা, সংস্কতব্যাকরণই তাহাদের ব্যাকরণ, 

বাঙ্গলা তাহার গ্রাকৃত বা কথিত আকারমাজ। বাঁগলাকে তখন পর্ধাস্ত সকলেই পরাকৃত অর্থাৎ 

প্রাকৃত বলিতেন। এখন এই মোহ জন্মিল যে তবেত বাঙ্গল। একট। শ্বতন্ত্র ভাষা, তাহার 

ব্যাকরণ চাই বই কি? ১৭৭৮ খুষ্ঠাবে মিষ্টার ভাল্হেভ্ গ্রথম একথান বাঞ্গলাব্যাকরণ 
গণ্য ককিষ্েজেন, ব্বজংলীব। ত$হ। পড়িতে জংগিল। তখন হইতে বাঙগল। এক স্বতঙ্ত 

ভাঁষা বলিয়। পরিগণিত হইল। তাহার নাম হইল বঙ্গতাষা, আর উহার গ্রাকৃত বা পরাক্কত 
নাম রহিল না । তখন বাঙ্গালীর! ভাবিতে লাগিলেন এতকাল আমাদের একট! ভাবা 

ছিল না, সাহিত্য ছিল না, বিজ্ঞান ছিল ন1, ধর্্মশাস্ত্র ছিল,না, তন্ত্রমন্ত্র ছিল না, পুরাণ, 

ইতিহাস ছিল না, কোথাকার তকোন্ একট! পরভাষ|! লইর! আমর1 নাচিতে ছিলাম» 

ইষ্টমন্ত্র পর্য্যন্ত পরভাধায় গ্রহণ করিয়াছি, পরভাষায় মগ পড়ি ভূত ছাড়াইয়ছি॥ 
এখন আমাদের পাপ ছাড়িল, আমাদের ভাষা হইয়াছে, আমাদের ব্যাকরণ 

হইয়াছে! 
ক্রমে দেখা গেল সেই ব্যাকরণে কোন কাজ হয় না। ক্রমে রাজ! রামমোহন রাজকে 

একখান ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করা হয় এবং তাহা প্রনীত হওয়। মা একদিনে 

চৌদ্দশত পুস্তক বিক্রীত হই! গেল। কারণ সুরোগীয়দের জন্ত একখান পুর্ণ ব্যাকরণের 
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তখন এতই গাব ছিল বে বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থী মুরোপীর়গণ এ ব্যাকরণের জন্ত উদ্গ্রীব 

হুইয়াছিলেন এবং উহ! পাইয়া ক্কৃতার্থমন্ত হইলেন। কিন্তু তাহারা এত আশা করির! 

এত আগ্রহের সহিত যে পুস্তক ক্রয় করিলেন উহ! পাঠ করিয়া তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইল ন1। এত বড়লোকে যে ব্যাকরণ লিখিলেন তাহাতে ও কাজ হইল না! দেখিয়। সকলে 

ক্ষ ও হতাশ হুইয়! গেলেন। তাহার পর এ পুস্তক আর একখানা ও বিক্রীত হইল ন1। 

ইহার কারণ কি? 
রাজ! রামমোহন রায়ের ব্যাকল্পণও কার্যাকরী হইল না কেন? তাহার কারপান্রসম্ধান 

করিতে যাইয়! দেখিলাম, তিনিও এ ব্যাকরণ কেবল বাগলায় যাহ। আছে অথচ সংস্কৃতে 
নাই তাহাই দেখাইয়াছেন মাত্র। আর কি পিখিবেন? সংস্কতব্যাকরণকে অনুবাদ করিয়। 

বাঙ্গলাব্যাকরণ আখ্য। প্রদান করিতে তাহার ভাল লাগে নাই, সেইজন্ পরাকৃতের যে 

সকল বিধিব্যবন্থ। সংস্কতে নাই তাহাই দেখাইয়! গিয়াছেন, আর নকল নিয়ম ত সংস্কৃত- 

ব্যাকরণেই আছে, তাহার অনুবাদ করিয়। ফল কি? সংস্কতও আমাদের বাঙ্গলাও 

আমাদের, ইহাদের একটীওত আমর! ছাড়িতে পারিব না, তবে একের অনুবাদ করিয়। 

ছুইট| ব্যাকরণ করিয়া! লওয়! গ্রায়োপ্রন কি? তখন পর্যন্ত লক্ষিত বা! অলক্ষিত ভাবে 

এইভাব উক্ত মছাত্মার অন্তরে ক্রিয়া করিতেছিল। তখন পর্যাস্ত সংস্কত এবং প্রাকৃত যে 
এক ভাষারই সািতাক এবং কথিতাকার, এইভাব বাঞ্গালীহ্বদয় হইতে এককালে উন্মুগিত 

হই! যায় নাই। 

রাঙা রামমোছুনের ব্যাকরণ চলিলনা। তাহার পর কত লোকে ব্যাকরণ লিখিলেন, 

ফিথ. লাহেব একখান ব্যাকরণ লিখিলেন, আমর ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাহা আট পয়সাতে 
কিনির়। পড়িয়াছি। তাহার পর বড় বড় ব্যাকরণ বাহির হইতে লাগিল, তাহাদিগকে 

সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ুবার্দ বলিলেই হুগ্ন। সংস্কৃত ব্যাকরণ *সমানঃসবর্ণে দীর্থীভবতি 

গরশ্চ লোপং* তাহার বাঙ্গালা হইল “সবর্ণের পর সবর্ণ থাকিলে তাহ। দীর্ঘ হয় এবং 

পল্পবর্ণ লোপ পাযর়”। যতই যাহ! হউক, প্রকৃতপক্ষে পবাশণার” ব্যাকরণ হুইল না, সহত্র 

চেষ্টাতেও হইতেছে না, ইহার কারণ কি? কারণ এই যে কথিতভাষার ব্যাকরণ হয় ন। 

এবং হইসে পাবে ন। কাখিত ভাষা মধ্যে এত শতশত গুহ পীততি ও নিকমাদ আছে 

যে তাহা! লমগ্র উদ্ধার করিয়া লইতে হইলে ব্যাকরণ এত বৃহদ্দাকার ধারণ করে যে তাহ! 

শিক্ষ/ কর! অসম্ভব হয়, আর কতকগুলি এরূপ নিয়ম আছে যে তাহা লিখিয়৷ প্রকাশ 

কর। যায় না, কেবল কাঁথত ভাষা শুনিয়! গুনিয়। শিক্ষা করিতে হয়। ধাহার! অধুন! 

ব্যাকরণ লিখিতে চেষ্টা! করিতেছেন তাহার! শ্বয়ংই ইহ! উপলব্ধি করিবেন। কথিত ভাষ! 

প্রত্যেক যোজনে এক এক প্রকার, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য ও ব্যাকরণ হইতে পারে 

না। সাহিত্যের সার্বঙনিক ভাষা! এক গ্রকার এবং প্র।দেশিক বা স্থানীম্ ঝ গ্রামযভ.ষ 

কন্ত এাকার। সেই লকল প্রাদেশিক বা! গ্রাম্টভাষাই কথিতভাষা, তাত! অস্থির, তাহার 
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এক এক্ স্থানে, এক এক সময়ে, এক এক রূপহুয়। চ্ুতরাং তাহাদের ব্যাকরণ ছয় ন। 

সাহিত্যের ভাঁষ। স্থির, তাহার ব্যাকরণ হুহতে পারে এবং তাহাই হই! থাকে । তাহাতে 

কথিত ভাষায় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় না! এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করির়। যে 

কয্পটী নিয়ম বিধিবন্ধ হয়, পরবর্তী সাহিত্যের ভাষা সেই কয়েকটা নিয়মাবলঙ্বনে এবং 
কথিত ভাষাঁর অগ্রকটিত ব্যবহার দ্বারা অলঙ্ষিত ভাবে অল্প বা অধিক অনুশাসিও হইব! 

চলিয়া! থাকে। ভাষার আআত্যন্তরিক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ব্যাপার সাহিতোর ব্যাকরণে 

থাকে না এবং সাহিত্যের ভাষাতে ও থাকে না। 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ভাষার সকল নিয়ম ব্যাকরণে বিধিবদ্ধ হইতে ন। 

পারে তবে ব্যাকরণ প্রণয়নে ফলকি? তাহার উত্তর এই যেব্যাকরণ না হুহলে ভাষার 

স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায় না। কথিত ভাঁষ! চঞ্চল, তাহা কথন এক আকার, কখন অন্ত 

আকার ধারণ করে। আমাদের পিতা পিতামহ পিতামহী যে প্রকার কথ। বলতেন 

আমর! সই প্রকার বলি ন!। কিন্তু সাহিত্যের ভাষ। স্থির হওয়া আবশ্তক, তাহ! এ প্রকার 
অস্থির থাকিলে এককালের সাহিত্য অন্ত কাজে এবং এক গ্রদেশের সাহিত্য অন্ত গ্রদেশে 

অবোধা হই পড়ে । এই জন্ত ব্যাকরণ ভাষাকে একটা বিশিষ্ট আকার প্রদান করে 
(16£1%93 9 0610169 81)219০ 60 01)০ 12005£6 )। ত11+ক+ক্িস্ আকুতি, বি অর্থ 

বিশিষ্টগ্রকার। ভাষাকে বিশিষ্টগ্রকার আকৃতি প্রদান করার নাম ব্যাকরণ) সাহিত্যের 

ভাষ! তাহার নিয়মে চলিয়! স্থামী হয়, আর কথিত ভাষাও সেই নিয়মের দিকে চাহিয়া 

অ1পন স্বাভাবিক উচ্ছজ্ঘলতাকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করে। সংস্কত আমাদের সাহিত্যের 

ভাষ!, বাঞ্গল! তাহার কথিত আকারঃ অত এব বাঙগলাভাষ! সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা প্রশমিত 

হইতে পারে এবং তাহ! হইলেই ইনার কল্যাণ, আর সংস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে 

এক পৃথক্ ভাষা করিয়। তুপিলে উভয় ভাষাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 

রাজ! রামমোহন বাঁয় যে প্রাকৃত ব। বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন তাহ! প্রাচীন 

গ্রারৃত ব্যাকরণাবলঘ্বনে নহে, তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় চিস্তাশক্তিতে গ্রাকতভাষার 

ব্যাকরণ যেরূপ হওয়া উচিত মনে করিয়াছিলেন সেই গ্রণালীতে উহা লিখিক়াছিলেন। 

তাহাতে স্থুলতঃ বরক্ষচি গ্রভৃতির সাঁহত তাহার প্রণালী ,মুলতঃ এক প্রকার 'হুইয়! 
দাড়াইয়াছিল। বররুচি এবং রাজা রামমোহন এই দুইজন মহাপুরুষ সহন্াধিক বর্ষ 

ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিয়। আপন আপন স্বাধীন বুদ্ধিতে যে হুইখান বাকরণ নিখিলেন 

তাহাদের প্রণালী মূলতঃ এক হইয়! দাড়াইল, ইহাতে কি স্বভাবের ক্রিয়! পরিলক্ষিত 
হইতেছে ন1? ইহার কারণ এই যে বঙগভাষা সংস্কৃতের এক প্রকার কথিতাকার, সুতরাং 

শভাহার ব্যাকরণে সংস্কৃতে যংহ! নাই তাহ! প্রদণিত হইবে । তাহ! সংস্কত ব্যাকরণের 

অন্ুদঙ্গী হইতে পারে, স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইতে পারে ন1। 

ব্যাকরণের স্তায় অভধানও সাহৃত্যিক ভাষারই হইয়া! থাকে। যে সকল শব 
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মার্জিত ব সংস্কত হইয়া সাকিত্যে ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়াছে, দেই সকল শব্ষই অভিধানে 

স্থান গ্রা্ত হয়, আর যে সকল শব মার্জিত হুইয়। সাহিত্যিক আকার প্রাপ্ত হয় নাই. 

তাহার! অভিধানে স্থান গ্রাপ্ত হয় না। এই কারণে প্ররুতির ব্যবহৃত অথাৎ কথিতভাধার 

গ্রচগণিত অনেক শব্ধ অভিধান হইতে বর্জিত রহিয়াছে । যেমন প্চীচীকরা* এই শব্দটা 

হুইতে দ্বগবিপর্যযয়ে “চীচীকার*”, তাহা! হইতে "চীচ্ক্ার”, আবার তাহাই আরও একটু 

মাঞ্জিত ব! সংস্কৃত হইয়! “চীৎকার” রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে । এই মার্জিত বা সংস্কত রূপটীই 

স।হিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই জন্ত অভিধানে উঠিতে পারে, কিন্তু "চীচীকরা”, 
্চীচ.কার* প্রভৃতি শব অমার্জিতাবস্থায় থাকায় তাহার| সাহিত্যে কিংবা অভিধানে স্থান 
পাওয়ার যোগ নহে। 

উপরোক্ত প্রকারে সাহিত্যে নিগৃহীত প্রাকৃত শব মধো কোন কোন শব অতি 

প্রাচীন। তাহার! সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের স্ষ্টির পুথ্ব হইতে কথিত্ত ভাষায় প্রচলিত 

আছে) যেমন লাদ, টিপ, ইত্যাদি। আমাদের মেয়ের! টিপ পরে 18৮ 610 ০1 (১৩ 

50891. হিন্দিতে লাদ বলে তাহার 'অর্থ 91020) আর লদ অর্থ ”৮০ 199 10849, 41010 

৭9:00 40)19098% ল ০ 1080) 0190. -0, 1020৮. (362009+ (90101), 011%10009 ৬০1 1]. 

0. 61.) এই সকল শব্ধ ভারতবর্ষ এবং যুরোপ উভয় স্থানের আর্য ভাষাতে গ্রচপিত থাকায়, 

জাঁনিতে পারা! যার যে, এদেশ এবং দে দেশের আধ্যগণের একত্রবাসের সময় হইতে এ 

সকল শব্ষ কথিত ভাষায় চলিতেছে অথচ সংস্কৃতে তাহাদের ব্যৰহার নাই। বাঙলল। 

যে নকল শব্দকে আমর! সংস্কতের সহিত মিলাইতে পারি ন।, তাহার মধ্যে হয়ত অনেক 

এই শ্রেণীর শব আছে। তাহার! ভাষাপ্তর হইতে গৃহীত নহে। 

আর কতক শব্ব আছে তাহা আনুকরণিক, যেমন ঢেকু ঢেক্ শঙ্খ হইতে ঢেকী, কড় 

কড় শব্ধ হইতে কড়। প্রভৃতি । কথিত ভাষায় ব্যবহৃত অথচ সংস্কৃতে উপেক্ষিত শবাদি 

প্রা সমন্তই আনুকঝণিক, (কিন্ত কোন্টী কোন্ শন্দের অনুকরণে উৎপক্ন তাহা এখন নির্ণয় 
করা কঠিন, অথবা অসম্ভব । শব্বান্থকরণ দ্বারাই যে ভাষার পুষ্টি হয়, তাহ। অন্ত প্রবন্ধের 

আলোচ্য বিষয়। সেই আগ্ুকরণিক শব্দগুলিকে চিনিতে ন। পারিয়?, তাহাদিগকে ভাষাস্তর 

হইতে গৃহীত শব বলিয়া মনে কর! সঙ্গত নহে । খাইতে মুড় মুড় শব হয় তাহা হইতে 

* মুড়ি”, মুড়ি ভাজিতে যে কুচি দ্বারা আলোড়ন করিতে হয়, সেই আলোড়নে পিস্ পিস্ 

শব হয়, তাহ! হইতে তাহার নাম পূর্ববঙ্গে পিছি। ক্ষুদ্রার্থে ইকার এবং বৃহদর্থে আকার, 

এই জন্ক বৃহত্পিছি যন্দারা গৃহসম্মার্জন কর! যায়, তাহার নাম পূর্ববঙ্গে পিছা, পিছির ন্যার 

গঠিত, হয়ত এই জন্ত চামরের নাম প্পিছিক1”। দেখিতে চামরের ন্তাঁয় “ময়ুরপিচ্ছ* । 
অভএব মুড়ি, পিছ, পিছি ইত্যাদি আন্থকরণিক শব্দ সকলকে না চিনিয়৷ ভাষান্তর হইতে 

গৃহীত বলিয়। মনে কর! ভাষার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টতনক। 

বিপদাশগধ। হইলে, অথব। দুরস্থ বন্ধুকে আহ্বান করিতে হইলে পাখীগণ চীচী রব করে, 



লন ১৩১৬ ] | প্রাকৃত ভাঁষ! ব্যাকরণ ৮১. 
তাহ হইতে চীচীকার চীচ.কার-_চীংকার। এই গ্রকারে প্রারুত চীচী সংস্কৃত হইয়া! এই 

ক্ষপ ধারণ করিয়াছে । আমরা যে চীচী হুইতে চীচান বা চেচান বলি, তাহা উক্ত প্রকারে 

মার্জিত বা! সংস্কৃত হয় নাই বলিয়। তাহাকে অনার্য ভাষ|ব। ভাষাস্তর মনে কর! উচিত নহে। 

কবি গানে অত্যুচ্চ শ্বরকে বলে “চিতান”” তাহারও মুল এই চীচী, কারণ ভাষ।তত্থে 

“বণাস্তর” শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে তল্চ। এই গ্রকার, আদমবগ্কার কথিত, 

ভাধ! প্রায় সমত্তই আনুকরণিক, তাঁহার! কতকগুলি মাঞ্জিত হুইয় সংস্কঙাকার প্রাণ 

হইয়াছে, আর কতকগুলি সাহিত্যে নিগৃহীত হুইয়। অমার্জিত অবস্থায় এখন পথ্যস্ত কথিত 

ভাষায় প্রচলিত আছে, সংস্কৃতি নাই। তাহাদিগকে অভিধানে না পাইয়! লোকে অনার্ধ্য 
ভাষার শব মনে করে। 

অনেকের মুখেই এখন শুনিতে পাওয়া যায় যে পরভাষ! হইতে যত অধিক শন আনিয়। 

ব্যবহার কর! যায় ততই ভাঁষার উন্নতি। কিন্তু ইহ। অন্ঠ ভাষার পক্ষে হইতে পারে, 

সংস্কৃত ব তাহার প্রাকৃত ভাষার পঙ্ষে নছে। পর ভাষার শব্ধ গ্রহণ কর! যদি ভাষার 

উন্নতি হয়, তবে ইংরেজী বিগ্ভালরের ছাব্রগণ নিতাই ভাষার এই প্রকার “উন্নতি” করিতেছে। 

পূর্বে মুসলমান রাজত্ব সময়ে এই প্রকার বহু “উন্নতি” হইয়াছিল। জিন্দিগি, ভোর, হারাম- 

জাঁদ1, বেকম্সুর, হর্দম ইত্যাদি গতি দশ শব্দে পাচ শব্ষই আরবি, পাশী ছিল। আমর! 

বাল্যকালে তপ্ডঙল, তগ্তভাত ইত্যাদি বলিতাম। শ্রীলোক, বালক, ইতর পাধারণ পোক 

সকলেই তাহ। বলিত। কিন্তু কর্তারা গরম জল, গরম ভাত বলিতেন। আত কাল আর 

তণ্ত জল, তপ্ত ভাত কাহাকেও বলিতে শুনি না, সকলেই গরম বলে। বালকদিগকে 

জিজ্ঞাস! করিলে বলে,কৈ? তণ্তভাত কে কবে বলিয়। থাকে ? অতএব এই শবটা 

দেখিতে দেখিতে বিলুপ্ত হইয়। গেল। আর কিছু দিন পরে কেহ তপ্ত জল বলিলে লোকে 

তাহাকে বিদ্রপ করিয়া বলিবেক “সংস্কৃত বলিতেছেন |” ইহ! যদি উন্নতি হয় তবে দুর্গত: 
কাহাকে বলব? 

লেখনী, কঠিনী, এই ছুইটা সংস্কত শব্দ আছে। আমরা বলি কলম, তাহ। মুসলমানী 

শব্ব। এখন জিজ্ঞাস। করি মুললমান রাজত্বের পূর্বেত আমর। দোয়াত কলম ব্যবহার 

করিতাম, তখন আমর] তাহার্দিগকে কি বলিতাম? সম্ভবতঃ তন লেখন বা লেখনী 'এবং 

কঠিনী বা কাঠী বলিতাম, কিন্ত আমাদের “ভাষোননতিতে” দেই সকল, শব্ধ কথিত ভাষা 

হইতে তিরোহিত হইয়াছে । এখন যদি কেহ তাহাদের ব্যবহার করিতে চাছে লোকে 

চক্ষু টানিয়। ইঙ্গিত করিবেক, “সংস্কৃত বলিতেছেন !* 

লোকে মনে করে ত অধিক শবা অগ্ড ভাষা হইতে গৃহীত হয়, ততই ভাব প্রকাশের 

হৃবিধা হয়। কিন্তু ভাব তাহার ভাষ! লইয়াই প্ফুরিত হয়। যখন মনে একটা ভাব 

আসে, সে তাহার ভাষা লইয়াই আসে? গুতরাং যে ভাব আপন। হইতে অন্তরে উদ্বয় হয় 

তাহ প্রকাশ করিবার জন্ত ভাষ। অন্গেষণ করিতে হয় না। তাহার ভাষ। আপন! হইতেই 

১১ 
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আসে। আর অন্তের নিকট হইতে কোন একটা ভাব অন্ত ভাষাতে শিক্ষ। করিয়। তাহ! 

বীর ভাষায় প্রকাশ করিতে চাঁছিলে তাকাই কঠিন হয়। এই গন্ত পুস্তক লেখা অপেক্ষা 

তাহার অনুবাদ করা কঠিন। নিজের ভাব সহঞ্জে গ্রকাশ কর! যায়, পরের ভাব প্রকাশ 

কর! কঠিন। এই কারণে পর ভাব। হইতে ভাব গ্রহণ করিতে হইলেই পর ভাবায় 

শব ব্যবার করিতে প্রবৃত্তি হয়। তখন সেই ভাবার শবাই আলিয়! সন্মখে ফীড়ান, এবং 

তাহার ছায়।তে স্বীগ্ ভাষার শব্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাকে ছাড়াইয়। ভাবটীকে 

ঠিজণ্ব করিয়া লইলেই নিজ ভাষা! আগিয়! উপস্থিত হয়। | 

অনেক দময় আমরা! যে স্বীয় ভাঁবাকে অগ্রচুর মনে করি তাহার একমাত্র কারণ পর 

ভাষার অনুবাদ করায় কাঠিন্ত। ভাব ম্বতঃ উদ্ভৃতই হউক, আর মার্জিতই হউক 

সে ত।হার ভাষ। গঠন করিয়। লইবেক, পরভাষ! হইতে কোন শব গ্রহণ করার কোন 

গ্রয়োজন রাখে না। স্বকীয় হউক বাঁ পরকীয় হউক, অন্তরে যত ভাব সঞ্চর হয়, ভাবা 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ধিত হইতে থাকে । এই প্রকারে ভাষায় যে সংবুদ্ধি হয় তাহাকেই 

ভাষায় উন্নতি বল! যায়। 

অন্তের নিকট বাহ! শুনি তাহাতে আমার হদয়-নিছিত ভাবকে উড্রিন্ত করিয়। দেয় 

মাত্র, অন্যের ভাবটা সশবীরে আসিয়া আমার হৃদয়ে বদিতে পারে না। আমার হদয়ে 

যে ভাব নাই তাহা আমাকে কেহ দিতে পারে না, যে ভাব আছে তাহার ভাষাও আছে, 

তাহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও উদ্রিন্ত হয়। সকল ভাষাই বর্ধনশীল ভাববৃদ্ধি 

হইলেই ভাষার সমৃদ্ধি হয়। €কান জাতি উন্নত-ভাব-সম্পন্ন, অথচ তাহার ভাব! অগ্রচুর 
বা অনুন্নত এরূপ হইতে পারে না। যেজাতি ভানধনে ধনী তাহার ভাষাও ধনী। অত- 

এব পরভাষা হইতে শব গ্রহণ কর! ভাধার উন্নতি নহে। তাহা ভাষার বিকৃতি । 

পরের দ্রব্য ব্যবহার করা সর্বাপেক্ষা সহ্দ। নিজন্ন অর্জন কর! আয়াসসাধা। উন্নতি 

অনায়াসে হয় না, ইহ1 কষ্টসাধা, আর অবনতি অনায়াসলন্ধ। উরতি অবনতির এই 

লক্ষণ গ্রতোক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। অতএব ভাষার উন্নুতি হি অনায়াসে কর। যায় দেখি 

তবে সেই লক্ষণ দ্বারাই জানিতে পারিব উহ! উন্নতি নহে, উহ! অবনতি। 

'প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়! বায়, কথিত ভাষায় ইতর সাধারণ লোকের মুখে 
নৃতন নূতন শব ও প্রতারাদি নিত্য জন্মিতেছে। জল বিশ্ববং তাহার! যেমন উদ্ভুত হয় 

তেমনি লয় প্রাপ্ত হয়। সেই সকল শবাদি মাহিতোোের উপযুক্ত নহে, এই জগ্ত সাহিত্যে 

গৃহীত হয় না। যেমন আমর! বলি হৃপয়সার টিকিট দশ খানা, এক পয়সার টিকিট পাঁচ 
খান, ইত্যাদি, কিন্তু কোন স্থানে কোন লোকের মুখে গুনিয়াছি ছুপরসানে টিকিট এক 

পর়সানে টিকিট । এই শ্রেণীর প্রত্যয় বা শব সাহিত্যে ব্যবহার্য নহে। পুর্বে বলির 

আসিয়াছি কথিত ভাষার অভিধান ছয় না, কারণ তাহ অস্থাকী। সাহিত্যের ভাষা] স্থাী 

এই জন্ত তাহানই ব্যাকরণাঁদি হইতে পারে এবং হুইয়। থাকে। অন্তএব কথিত ভাষার 



লল ১৩১৬] প্রাচীন-পদাঁবলী ও পদকর্তৃগণ ৮৩ 
যে লকল শনাাদি সাহিত্যে ব্যবহারের অযোগ], সেই সকল শব সম্বলন করিয়া! অভডিধানের 
কলেবর বৃদ্ধি করা, অব! সেই সকল শব সাহিতো ব্যবহার কর! ভাষার উন্নতিনাধক নছে। 

আমর] স্বীকার করি ষে উদ্দ সাহিত্যে অর্থাৎ সংস্কতে এ সকল শবন্দাদি গ্রাম্য ভাষা 
বলির! এককালে বর্জিত হইলেও নি্নদাহিত্যে অর্থাৎ বাঙগলাদি প্রাদেশিক ব গ্রামাসাঠিত্যে 
ছুই চারিটী গ্রামা ব1 প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়া অহাভাবিক ব। অমার্জনীয় নহে। 
কিন্তু মার্জানীয় হইলেও তাহাণের ব্যবহার যত অল্প হর তাহাই বাঞ্চনীর়। কথিত ভাষার 
যে নকল শবে (বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের দ্বার! বিঠিন্নরূপে কথিত হয়, াহারা 

যে পথ্যন্ত স্থিরবূপ ধারণ না করে, সে পধ্স্ত তাহার! সাহিত্যে ব্যবহার্য নহে । যাহা 

মুখে আগে তাহাই সাহিত্যে ব্যবহার করা ভাষার উন্নতিজনক নহে । আমাদের বাঙগলাদি 
নিয়সাহিত্োর স্বাভাবিক গতি উচ্চ মা.হত্োর দিকে, তাহ! না হইয়া যদি উচ্চসাহন্য 
অর্থাৎ সংস্কৃত হইছে আরও সরিয়। যাইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাক্ষেই আমর! বিকৃতি ঝ 

অবন৬ বলি। 

শ্রীশীনাথ মেন। 

প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ 
প্রচলিত পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রস্থ সকলের মধ্যে মহাত্মা বৈষ্থবদ।সকর্তৃক সঞ্চলিত পদ কল্প- 

তরু গ্রস্থই বৃহত্তম বটে। ইনাতে শতাধিক পদকর্তৃগণের নামান্কিত পদানপি ,ংগৃশত 

হইয়াছে । এহত্তিন্ তাহাতে ভণিভাহীন বছ সংখাক পদও উদ্ধচ হইয়াছে। অপরাপর" 

গ্রঙ্থের গ্রমাণের সাহায্যে ভণতাহীন পদের রচয়িতূগণের মধো কয়েকজনের নমজ্জানিতে 

পার গিয়াছে । 

বৈষ্ব্দাসের এই পদ-সংগ্রছ কিরূপ বিশ্বৃত ও তাহার অসামান্ত অনুপন্ধ'ন ৭ গমতার 

পরিচায়ক তাছা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। জয়দেব, বিস্তৃপতি, ও চণ্তীদাগ ব্য্দীত 

পন্নকল্পতরুর কবিগণই মহাগ্রভুর সমসামগ্িক অথব! পরবর্তী । মহাপভু ১৪৭ *কে 

ব| ১৪৮৬ খু: অব আবিভূতি হন। খবৈষ্কবদাল পশ্ুতবতঃ অঠাদশ শতা্ীর মধ্যভাংগ 

জীবিত ছিলেন। স্থৃতবাং বৈষুবদাস পদাবলীর স্থষ্টি হইতে অগ্টাদদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্ণান্ত 
যেসকল কবি পদ রচন করিয়াছেন তাচা'দর অধিকাংশের প্দই সংগ্রহ করিতে পারিয়া- 

ছেন। পদ কল্পনরুর কবিগণের নামের সুদীর্ঘ তালিক। দেখিলে বোধ হয় বৈষ্ণবদাসের 

পূর্নবর্থী 9 লমপামগ়িক গ্রার কেন কবির উ-ল্লঞযোগা কোন পদই বৈষ্ণবদালের বিরাট 

সংঞছে পরিভাক হয় ন'ই। পল নাভুলা ষ, যে কালে মুদ্রাবন্ত্রের গ্রচলন ছিল না--" দ'- 



৮৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা | [ ২য় সংখ্য। 

বলী সফল গ্রধানতঃ কেবল মুখে মুখে গীত তইয়। প্রচারিত হুইত--কফেবল কদাচিৎ কোন 
সন্গদয় পিত ব্যক্তি কিংব। কীর্ভনির। তাহ! লিখিয়। রাখিতেন, সেই সময়ে বৈষণবদাস তাহার 

এই বিরাট সংগ্রহে গ্রবুত্ত না হইলে--এত দিনে উক্ত পদ্দাবলী মধ্যে অধিকাংশই যে বিস্বৃতি- 

সারে বিলীন হইত, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বৈষ্ব্দান নিজেও পদকর্তী 
ছিলেন__কিন্তু তিনি চিরকাল অদ্বিতীয় পদ-সংগ্রহকার বলিয়াই বৈষ্বসমাজে সমাদৃত । 

পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ মধ্যে বৈষ্বদাসের পদকল্পতরু নান। বিষয়ে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধি- 

কা? করিয়াছে। 

বৈষুবদাসের পুর্বে শীনিবাঁস আচাধ্যেব পৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর-__প্পদামু তসমু্র” 

নামক গ্রন্থ সঙ্ধলন করেন। বৈষ্বদাস পদক্লভুরুর অনুবাদ গ্রকরূণে লিখিয়াছেন__ 

“আচার্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন। 

কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন। 
সং সং গঃ 

গ্রস্থ কৈল] পদামৃতসমুদ্র আখ্যান। 

জন্সিল আমার লোন্ত তাহ! করি গান ॥” 

গদকলপতরুর পদনংগ্রহ সন্থন্ধে বৈষ্বদ।স লিখিয়াছেন-_ 

“নান! পর্যাটনে পদ সংগ্রহ করিয়৷। 

তাহার যতেক পদ দব তাহ। লৈয়া॥ 

সেই মুলগ্রস্থ অনুদারে ইহ! কৈল। 

প্রাচীন প্রাচীন পদ ধতেক পাইল ॥৮ 

রাধামোহন ঠাকুরের “পদামৃত-সমুদ্র” পদকল্পত্তরু অপেক্ষ। আকারে অনেক ক্ষুর্র। পদ- 

কঃতরুর পদ-সংখ্যা| ৩১০১ পদামৃত-সমুদ্রের পদ-নংখা। ৭৩৬টি মাআ। তন্মধ্যে 

রাধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত পদ ২২৮টা আছে। পদকল্পতক গ্রন্থে বৈষ্ণবদাদ ২৫টার অধিক 
শ্বরচিত পদ সন্গিবিষ্ট করেন নাই। পদামৃতসমুদ্রে মোটে ৩৫ জন কবির- পদ সংগৃহীত 

হইছে) পদকল্পতরুতে একই নামের বিভিন্ন উপাধিধুক্ত ব্যক্কিগণকে একই ব্যক্তি বলির! 

ধররয়া লইলেও ই তে ১১৬ জন বিভিন্ন পদকর্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে, এতত্বাতীত 

দুই শতের অধিক ভণিতাহীন পদও আছে, সুতরাং পদামৃতসমুদ্র হইতে পদকরতরুর 

সংগ্রহ থে কত প্রকাণ্ড ও মূল্যবান তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই জন্তই 

* গদকলতরুর মুজ্রিত ও. হস্তলিপিগ্স্থসমূহে ৩১০১ গদের স্থলে ৩*২৩ কিংব। তাহার কিঞিৎ নুনাধিক পদ- 

সংখা দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরর চতুর্থণীথ।র *ম পল্পষে যে কতৰগুলি “বারম।সী” পদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার 
প্রত্যেক গদকে ১২টি পদ গণন1 করিয়াই বৈষ্বদান ৩১০১ পদ-সংগ্য। নির্দেশ করায় এই আপাত-বৈবমা দৃষ্ 

হইতেছে । আমর। বৈষ্ঃবদ।সের পদ।বলি ও ত'হার সংগ্রহগ্রস্থ পদকজতরুর বিস্ৃত সমালোচনার সয়ে এ সম্বন্ধে 

বিশেষরণে জালোচন। করিষ। 



লন ১৩১৬ ] প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তগণ ৮৫ 
বৈষ্ণবদাসের পুর্বে ও পরে আরও অনেক ব্যক্তি অনেক সংগই-গ্রস্থ গ্রণয়ন করিয়া 

থাকিলেও পদকল্পতর গ্রন্থই এ বিষয়ে সর্ব্বোন্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। 
হরাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় নান! পত্রিকায় গ্রবন্ধ লিখিয়! গ্রকাশ করেন যে, 

জানদাসের সহচর বাবা আউল মনোহরদাসই সকলের পুৰে খুষ্টীর ষোড়শ শতাবীর শেষভাগে 
পঞ্চদশ মহত পদপূণ পদ-নমুদ্র নামে একটা অতি বৃহৎ পদ.সংগ্রহ করেন। ভক্তিনিধির 
এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়৷ আজ কাল অনেকেই পপদ-সমুদ্রকে” সকল সংগ্রহগ্রস্থ- 
মধ্যে প্রাধান্ত দিতে ইচ্ছুক হুইয়াছেন। কিন্তু নান! কারণে পদসমুদ্রের গ্রামাণিকতার 
উপর আমাদিগের ঘোরতর দন্দেহ জ্ন্মিয়াছে। মনোহরদাদ আীনিবাস আচাধ্যের লম- 
কালীন ব্যক্তি । তিনি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শ্রী/নবাস আচার্য গ্রভৃতির সমভিব্যাহারে 

খেতুরীর মহোতসবে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মনোহরদাসকর্তৃক 
এইরূপ বিরাট সংগ্রহ-গ্রস্থ সংকলিত :হুইয়। থাকিলেও রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি (শীত 

চপ্দ্রোদয়ের গ্রণে্। ) বা বৈষ্ণবদাল কেহই এই গ্রন্থের বিষয় আনিতেন ন। রাধামোহন 

ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের প্রারভ্তে লিখিক্কাছেন-__ 

যেস্থলে গ্রাচীন পদকর্থাদিগের গানের পোষকপদ গ্রাপ্চ হন নাই সেখানে বাধা হইয়া 
তাভাকে পদ রচন! করিয়া দিতে হইয়াছে ।” রাধামোহন ঠাকুর সহজে স্মরৃতপদ হবার! গ্রন্থ 
পরিপূ্ করেন নাই । আমর! পৃর্বেই ব্গিয়াছি যে রাধামোহন ঠাকুর ৩৫ জন কবির যাত্র 

পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন ও তাহার পদ সংখা। মাত্র ৭৩৬টী। অথচ ইছার বহুকাল 

পূর্বে মনোহর দাল ১৫ হাজার পদপূর্ণ (পদকল্পতর গ্রস্থের প্রায় ৫ গুণ বড়) বিরাটগ্রস্থ 
সঙ্কলন করিয়! গিয়াছেন ইহ সহজে বিশ্বাম করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনোছরদাল নিজে 

বিখ্যাত পদকর্ত। ছিলেন না। তাহার রচিত *টী পদ মাত্র পদকলতরুতে গৃহীত হুইয়াছে। 

এরূপ অবস্থায় তাহার স্বরচিত পদদ্বার| এইরূপ বিরাটগ্রন্থের কলেবর পূর্ণ করাও বড় সম্ভবপর 

নছে। বৈষব গ্রন্থকারগণ পরগুথ-গ্রহণে কখনও কুন্তিত ছিলেন না, তাহার] অতি পুঙ্বানু- 

পুঙ্খবপে প্রাচীন গ্রস্থকারগণের এস্াদ্দির নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় 

তাহার! যে এইরূপ বিরাটগ্রস্থের বিষয় ঘুণাক্ষরে ৪ উল্লেখ করেন নাই, ইহা! অল্প আশ্চর্ষে র 

বিষয় নহে। সুতরাং আমাদের সন্দেহ হয় ষে পঞ্চদশ সহস্র গদাত্মক কোন বিরাটগ্রন্থের 

অস্তিত্ব থাকিলে াহ। কোন পরবর্তী ব্যক্তির সঙ্কলিত ও অকিঞ্চিংকর পদাবপাঁতে 

পূর্ণ হওয়াই সম্ভব। অতএব অপর বৃহত্তর ও উৎকৃষ্ঠতর সংগ্রহ-গ্রন্থের অভাবে আমর! 

পদকল্পত্তরুতে সংগৃহীত পদ্দাবলী অবলম্বনেই প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণের সম্বন্ধে আলো- 

চনায় প্রবৃত্ত হইব। পদাবলীর অধিকাংশ রচয়িতৃগণের জীবনীসম্বন্ধে অধিক কিছু জানি- 
বার উপায় নাই। পদকর্তুগণের মধ্যে যাহারা মহাপ্রভুর সমকালীন 'ও পার্খশচর ছিলেন 

তাহাদিগের নাম ণ্চৈতন ভাগবত” ও “টচততন্ভচরিতামুত” প্রভৃতি গ্রন্থে গ্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত 

হইয়াছে। মহাপ্রভুর অস্তর্ধীনের পরে গোবিন্দদাস, জ্ঞান্দাস, বলরামদান, বসস্তরায় 



৮৬ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! [২ সংখ্যা 

প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ পদকর্তৃগণ আবিনতি হইর়াছিলেন, প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীনিবাস আচারের 

শিষ্য ধনশ্যাম নরহরির *ভক্তিরস্বীকর” ও “নরোত্তমবিল।স” ও নিত্যানন্দ দাসের প্রেম" 

বিলাস” ও রুষ্দাসের “ভকমালে* তাহাদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিবরণ 

এও সামান্ত যে তাহ! হইতে তাঙাদিগের জীবনচরিত অতি অল্পই জান! বাইতে পারে। 

প্দকল্পতরুর পদকর্তগণ মণ্যে যাহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহ! 

আকারাদিক্রমে কার্থগপের নামের পরে তাহাদিগের পদলমষ্টি ও পদ সংগ্যান সহিত 

প্রদত্ত হইবে। 

(১) 

অজ্ঞাত পদকর্তৃগণ। 

গ্রার সকল পদকর্তা গ্রাচীন গ্তিয় অন্থকরণে স্বীক্ন পদাবলীর শেষভাগে স্বনংমান্কিত 

ভণিতালংযুক্ত করিয়াছছন। কর্দাচিং এগ প্রথার অগ্তপাও দৃষ্ট হইর। থাকে। পদকল-র 

গ্রন্থে যে নকল শুণিতাহীন পদ দৃষ্ট হয়, উহাদের রচয়িতৃগণ স্বেচ্ছা পূর্রবকই সেইরূপ পদ রচন। 

করিয়াছেন অথব! এইপকল পদাবলী পূর্বকালে কেবল মুখে মুখে গীত হইত বলিয়৷ কাল 

সহকারে তাহাদের ভণিত। লুপ্ত হইয়াছে, তাহ। এক্ষণ স্থির করা একরূপ অসম্ভব। পদাবলীর 
অন্ঠান্ত অংশ মনোহর রচন। ও কবিত্বের জন্ত সজীব থাক। যেরূপ সম্ভবপর, ভণতাংশ সেইরূপ 

নহে। ইতিহাপ-পরাজুখ ভাবগ্রা্ছী সাধারণ শ্রোতৃগণের নিকট ভণিতার মূল্য অতি 
সামান্ত । এইজন্ডই দেখিতে পাওয়! য়ায় যে অনেক প্রাচীনপদ্দর রচক্মিতার সম্বন্ধেও অনেক 

মতভেদ আছে । গ্রাচীন লেখক ও কীর্নিয়াগণ অনেক সময় স্ুবিধাসত্থেও গ্রকৃত রচরিতার 

নাম ধাম জানিবার চে! ন। করিয়া “্ষথাৃষ্ঠং তথ! লিখিতং* এই সরলনীতির আশ্রয় 

লইয়াছেন। বযাহ। হুটক পদকল্পতরুর কতকগুলি পদে ভণিতা না থাকার বিশিষ্ট কারণ 

আছে। পদকল্পতরু গ্রতম্থ গ্রন্থাস্তর হইতে কতকগুলি সংস্কৃত গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

সংস্কৃত প্লাকাবলিকে প্রকৃতপক্ষে পদ বল! যার না) উহাতে ভণিত! যোগ কর। ন্ুবিধাত্নক 

নচে এবং সেইরূপ প্রথাও নাই। দৃষ্টান্তস্থলে জয়দেবকৃত গীতগোনিন্দের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে জরদেবই সর্বপ্রথমে সংস্কতে গীতের আকারে পদ রচন1 করিয়াছেন। গীত- 

গোবিন্ের সঙ্গীতাত্মক পদগুলি সর্বরই ভণিতাধুক্ত--কিন্তু প্লোকাবলীতে কুত্রাপি ভণিতানংযুক্ত 

হয় নাই। সংস্কৃত গ্লোকাবলী গ্রকৃত পদ না হইলেও উহ! রাগ রাগিহী সহকারে গীত হইতে 

পারে। বোধ হুর পূর্বে পুরাণ এাভৃতি ধর্মগ্রন্থ, এমন কি কাব্যাদি পর্যাস্ত সর্বত্র স্থর-সংযোগে 
পঠিত হইত। আমাদগের দেশে চত্তী গুভূতি গ্রন্থ অদ্কাপি সেইরূপে পঠিত হুইয়। থাকে। 

উড়িম্যাদে-শ রখুবংশাদির :ত কাব্যের শ্লোকগুলিও সুরসহকারে পঠিচ হয। পদকল্পতর 

গ্রন্থেও কতকগুণল গ্রে £ইজন্ত পদরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। এইসফল শ্লোকের মপ্যে থে 
গুলির ক্চয়িক। আমরা স্থির কলিত পারিয়াছি, ভাহ। সেউ সেই কবির নামে উল্লিখিত ভইবে। 



হর 1551 প্রাচীন-পদাবলী ও পদ্রকর্তৃগণ ৮৭. 
অবশিষ্টগুলি অভ্ঞাত কবিগণের পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। সম্ত+তঃ সকল শ্লোকও 
কোন ন| কোন সংস্কৃত বৈষ্বগ্রস্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, ম্তরাং আশ! করবায় 
অনুসন্ধান ঘার! সময়ে উহাদের ও রচয়িতা স্থির হইতে পারিবে। 

অধিকাংশ ভণিতাহীন বাঙ্গালাপদ সম্বন্ধেই কিন্ত ইচা বল! যায় ন। এই সফল পদের 

অধিকাংশই কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধত নছে-_স্মতরাং তাহার্দের রচয়িতার নাম ধাম জানিবার 

সহজ কোন উপায় নাই। কুষ্ণদাস কবিরাজের স্ুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পদ- 
কল্পতরুতে ষে কয়েকটা ভণিতাহীন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহ! আমর! উক্ত কবিরাজের 
নামাক্কিন্ত করিয়াছি। 

অনেকে মনে করিতে পারেন ষে পরবর্তী লেখকগণের প্রমাদবশত:ই এইসকল পদ্দাবলীর 
অধিকাংশের ভণিত1 পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্ত পদদংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের সময়েও যে 
অনেকগুলি পদের ভণিত। ছিল না তাহ! বৈষ্বদাস পঞ্চবি'শতি পল্পবের মধ্যভাগে 

লিখিয়াছেন, যথা-__ 

“জথ ভ্ীসংকীর্নাম্সারেণ গীতসংগ্রহঃ। 

তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নান্তি” ইত্যাদি ৯৯৩ পৃ্া। 

(মৎ সম্পদ ত পদকল্তক ভষ্টব্য ) 

সে যা! হউক এইসকল পদের 'ভণিতা না৷ থাকায় তাছাদের কবিত্ব আস্ব'দনের কোন 

ব্যাঘাত হইবে না, সহদয় পাঠকগণ জানেন যে অনেক সময়ে অনেক অকিঞ্চিংকর পদাবলি-_ 
লেখকমহাশয়দিগের অন্ুগ্রহে-_বিস্তাপতি ব! চণ্ীদাসের নামাঙ্কিত হইয়।-- রসগ্রাহী নির- 

পেক্ষ সমালোচকগণেরও মতি-বিভ্রম ঘটাইয়াছে ) ন্বতরাং পদাবণির প্রকৃত গুণ-বিচারের 

জন্ড বিংশ শতাবীর নিরপেক্ষ সমালোচক বোধ হয় কবিগণের ভণিতাহীন পর্দাবলি পাঠ 

করাই বাঞ্চনীয় মনে করিবেন। এরূপ অবস্থাপ্ন একটু ন্বচ্ছন্দ-চিৰ্জে ভণিতাহীন পদগুলির 

কবিত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথ! বলা অসঙ্গত হইবে না। বল! বাছল্য যে ছুই শতের অধিক 

ভণিতাহীন পদের মধ্ো উত্তম ও অধম নানারপ কবিতাই দূ হয়। উত্তম পদাবলীর মধ্যে 
কতকগুলি বিস্তাপতি চণ্তীদ।স প্রহতির উৎকৃষ্ট কশিত। হইতে কোন অংশে নিকুষ্ট নছে। 

“কি কহিণ মাধব মুঝই না পারি। | 
কিসে ধনী বাল কিয়ে বরন'রী ॥” ৫৬২ পঃ). 

ইত্যাদি বয়ঃসন্ধির পদটি বিস্তাপতির অন্রুকরণ বটে, কিন্তু তাহার পক্ষেও অনুপযুক্ত 

নছে। বিস্তাপতির নামান্কিত হইলে ইহ| নিঃসন্দেহ তীাঞছার রচিত বলিয়! চলিয়া বাই'ভ। 

৬৯৮ সংখ্যক কবিতাটী সম্বন্ধে এ কথ! খাটে। 

প্দবল মিতাছে কি কব সে সব রঙ্গ” (১৯২) 

ইত্যাদি রসোদ্গারের পদটা শ্রেষ্ট কবিগণের অযোগ্য নহে। ২৭৪।৫১৯1৬৭।৬৭৪।৭৭৭। 
দ৮৩1৭৯১৭৯৪৮৪৪,৯৩৩1১১৭১/১২৯১/১৩৫৭১৯১৭ সংখাক প্দগুনি সন্বক্ধেও এই কথ! বলা 



৮৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [খর সংখা 

বাইতে পাঁরে। ১৫১৯ ও ২৬৬৪ সংখ্যক পদ দুইটি বিস্কাপতির সমালোচকগণের বিশেহ 

দ্রষ্টব্য । পণ্িতবর গ্রিয়ারমন সাহেবের সংগৃহীত শিগ্ভাপতির মৈথিল পদাবলীর ৩৭ সংখ্যক 

কবিতাটির সহিত এই পদ ছটির সাদৃশ সুষ্প&। পদকল্পতরুর পদ ছুটি একটি পদেরই বিভিন্ন 
পাঠান্তর। গ্রথমাংশ উভয়েরই একরূপ কেবল শেষাংশ বিভির। ২৬৬৪ সংখক পদে 

পমাধবকেলি বিলাসে” এই পংস্তি হইতে সমাপ্তি পধ্যন্ত “পদামৃতসমুদ্রের" পাঠ অবিকল 

গৃহীত হুইয়াছে। গীতচিস্তামণিত্ে এই শেষ অংশ প্রায় গ্রিয্লারলন সাহেবের পাঠের 
হার যথ।,-. 

সথিহ কেশবকেলিবিলাসে। 

মালতী রমি অলি নাহি আগোরলি, 

পুন রতি রঙ্গক আশে। 

বদন মিলাই 'ধয়ল মুখ-মগডল 
চান্দ মিলল 'অরবিন্দ। 

চকোর ভ্রমর ছুহু দু মানন্দিত 

পিবি অমিয়! মকরন্দ। 

গী-চি ১৩শ ক্ষণদ। 1 

গ্রিয়ারলন সাহেবের পুস্তকে যথা_- | 

সথখিহে মাধব কেলি বিলানে। 

মালতি রমি অলি নাহি আগোরলি 

পুন রতি রঙ্গক আশে ॥ 
বদন মিলায় ধয়ল মুখ-মওল 

কমল বিমল জনি চন্দা। 

ভ্রমর চকোর হম ও অলসা এল 

গীবি অমিঅ মকরন্দ। ॥ ৫৪ পৃঃ 
ইহার পয়ে এইরূপ ভণিত| দেখা যাঁয় যথা__ 
নী *ভণৃহি বিস্তাপতি, গুনহ মধুর পতি, 

রাধ। চরিত অপারে। 

রাজ! শিবসিংহ, রপনারায়ণ, 

প্রাণবতী কঠচারে ॥* 
পদটার গ্রথমাংশ সকল পুণ্তকেই এক রূপ। গ্রিয্লারসন সাহেবের প্রকাশিভ বিগ্ভাপতির 

যে কয়েকটা পদাবলীর নছিত বঙ্গদেশের গ্রচলিত বিস্তাপতির নামান্কিত পদাবলীর সাদৃণ্ 

দেখা যায়; তন্মধ্যে এই পদ একটী। বিস্তাপতির পদাবলী বৈষ্ণব কবি ও লেখকগণের হস্তে 
গড়িয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, এই পদটার তুলন1 দ্বারা! আমর! তাহার কতকট। 



পন ১৩১৬]... প্রার্গীন-পদাঁবলী ও পদকর্তৃগণ ৮৯ 
নমুনা পাইতে পারি। সে যাহ! হউক, এই পদটা যে বিগ্তাপতিকৃত সে বিষয়ে আর সন্দেহ 
নাই। বজদেশগ্রচলিত বিস্তাপতির অনেক পদ সম্বন্ধেই কিন্ত নিঃসন্দেহে এই কথা বলা 

যায় না। 

অবশিষ্ট ভণিতাহীন পদগুলির সম্বন্ধে যাহ! কিছু বক্তব্য আছে, তাহা সংক্ষেপে বলি! 
শেষ করিব। 

পদকল্পতরুর ৩৮* সংখ্যক পদটা গোবিন্দদাস-রচিত ৬০৯ সংখাক পদের আংশিক 

পুনরুক্তি। ৪8৪৫ সংখ্যক পর্দটা জ্ঞানদাস-রচিত ৫১ই স'খাক পদ বশিয়াই প্রতীত হয়। 

৪৯৯ সংখ্যক কবিতাটা পদ্কল্পলিকায় অন্যরূপ দৃঃ হয়। উক্ত ই গ্রাস্থে এই পর্দে 

যথাক্রমে বিগ্ভাপতি ও গেবিন্দদাসের ভণিতা আছে। উক্তদুট গ্রন্থের পাঠের কোন 

বষম্য নাই। ৮৬৫ সংখাক পদটা ৮৫৭ সংখ্যক পদ্দের আংশিক পুনরুক্তি | 

অজ্ঞাত কবিগণের পদলমট্ি ২১৬। 

পদসংখ্য। যথ।--৭৯।/১১৬।১ ২৬1১ ৪২1১৭৮।১৯১।২২৪।৯৪১২৪৫।২৪৭!1২৫৮1২৭২।২৭৪1।২৮৯। 

২৯১)২৯৪।২৯৬৩।৩৩৭।৩৪৩।৪২৭৪৪৪1৪৬১।৪৯১।৫১৫৫১৯।৫৪১।৫৪২৫৪৬।৫৫৪1৫৫৬।৫৫৯৫৯৩। 

৬০৭1৬১৪।৬৪৬।৬৩৭৪।৬১৯৮।৭৭৭1৭৮৩।৭৯০।৭৯৪(৮২১1৮৩৬।৮৪ ৩1৮৪ ৪1৮৫৩৮৬১৯১০ ৪1৯১০৫।৯১৮। 

৯২৯/৯৩৩।৯৫৪।৯৬৬1৯৭০। ১০৫৪।১০৬৪।১০৮৬1১১৩০।১১৩১/১১৪৫।১১৪৯১১৫৪।১১৫৬।১১৫ন। 

১৯৬০1১১৬৩/১১৬৯।১১৭ ২/১১৭২1১১৭৪।১১৮০।১১৮২১১৮৩/১১৮৬।১১৯০।১১৯৫।১২০ন1১২১৪। 

১২২৪।১২৩৪১২৪৪.১২৪৫।১৯৪৬৩।১২৭৩১২৭৫।১২৮২১২৯১১২৯৪।১২৯৫।১৩১১১৩২০১ ৩২১। 

১৩৪০__-১৩৪৩ ১৩৫৬-_-১৩৫৮1১৩৬৪।১৩৬৬।১৩৬৭।১৩৭৪।১৩৭৭।১৩৮০।১৩৮১1১৩৯১--১৩৯৩। 

১৩৯৮--৮১৪৬০১৪১১।১৪২০1১৪৫৮১৫২০1১৫০৪1১৫৩৮1১৫৪9৪1১৫৫১।১৫৮২।১৫৮ ১৬১৩1১৯৩, 

৬১1১৭৩০।১৭৩২।১৭৭৭।১৭৯৪।১৮০৬।।১৮১৩।১৮৬৩১।১৮৬৩1১৮৭৬।১৯১৭1১৯২৮১৯৮৯২৬০৪। 

২৩৩৯২৬১৩1২০ ৩৫।২১১৭২১৪৭।২১৪৮/২১৫৬।/২১৬০।২১৬৬ ২১৭৬1/২১৭৯২।২১৯৭২২৪০৪।২২২১] 

২২৩৪।২২৬০।২২৭৪।২২৭৭।২২৮৭।২৩১৬। ২৩৬৬ ২৩৮ ০।২ ৩৯৯১ ৪৫৫।২৮৬৫।১৪৯৪1২৫১০।২৫১৩। 

২৫২৫।২৪৩৪।২৫৬২২৫৭৯২৫৮৩---২৫৮২২৫৮৭২৫৮৮২৫৯৪।২৬৪৬1২৬৩৮৯।২৭১৯1২৭২৩|২৭- 

৩৫/২৭৩৮--২৭৪৬1২৭৯২---২৭৯৪।২৮৭৭।২৮৭৮২৮৮০--২৮৮৩।২৮৮৬--২৮৮৯/২৮৯১২৮৯৪- 

২৮৯৬২৯৯২২৯৪ ২২৬৩৫২৯৭৮৩০ ৭---৩৬০৯1৩০১৫। 

(২) 

অনন্ত । 

পদ্কল্পতরুগ্রচ্থে “অনস্তদাস* ণঅনস্ত আচাধ্য,, ও ণঅনস্তরায় এই তিন ভণিভার পদই 

দৃষ্ট হয়। ইহাদ্দিগের রচিত পদসংখ/। যথা-_ 

অনস্ত আচার্য - ২২১৫ সংখ্যক ১টি পদ। 

অনস্তদাসের পদসমত্ি ৩৮। পদ সংখ্যা যথ1--- 

| ১২৪।১২৫।১৪৮।২৬৮২৯৩।২৯৭/২৯৯।৩০৬/৩২ ৩৩৪ ৩:১৫ 618১: ৫৫৩1৬৪৯।৭ ৭৬1১২৫। 

১২ 



৯০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় সংখা 

৩৬৫1১০৬৬/১১৯৮।১১৯৯।১২৬৭।১২৭৬।১৩৩৩ ১৪৯৩1১৫৩৪১৭ ৫৬।১৯১০1১৯৪৯।১৭৫৩।১৯৫২। পু 

১৯৫৩1২৪ ৯৬1২১৩৮1 ২২৬৬.২৩৪৯1২৩৫১1২৩৭৮।২৯১৩। 

অনন্তরাঁয়ের পদ ২টি। পদসংখ্যা--২২৫৮1২২৬৭। বৈষুৰ কবিগণ ভণিতায় প্রায়শই 

দীনতাবাঞক 'দাস' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দচক্রবর্তী, শ্রীনিবাদ আচার্ধ্য, রাধা- 

মোহন ঠাকুর গ্রভৃতি ছ্বিজকুলোত্তৰ পদ্কর্তৃগণের সকলেরই ভণিতায় দান উপাধি দেখ! যায়। 
শ্রী কুলোপাধি এইরূপে গুপ্ত রাখায় অনেক সময়েই তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয়ে গোলযোগ 

উপস্থিত হইয়াছে । পদকর্থা অনস্তের দম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের বোধ হয়-_- 

'অনন্তদাঁন' ও 'অনন্তরায়* একই ব্যক্তি) ইহারই অন্ত উপাধিণআচার্া” কিন। তাহ ঠিক বল! 

যায় না। কৃষ্জদাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতামুতে একজন অনন্ত 'আচার্য্ের উল্লেখ আছে-- 

“পণ্ডিত গোসাঞ্ির শিষ্য অনস্ত আচাধা। 

কৃষ্ণপ্রেমময় তন উদার সর্ব আর্য ॥ 

তাছার অন্ত গুণ কে করে প্রকাশ। 
তার প্রিয় শিষ্য ইহে। পঙিিত হরিদাল ॥ 

৬ সা সহ রঃ 

তিহে! বড় কপ! করি আজ্ঞ| দিল মোরে। 

গৌরাঙ্গের শেষ লীল। বর্ণিবার তরে ॥* ইত্যাদি চৈতন্ঠচরিতামুত 

আদি লীল! ৮ম পরিচ্ছেদ--". 

এস্থলে পণ্ডিত গোষাঞ্ি শব্ধের লক্ষ্য মহা প্রভূর প্রিয় পারিষদ গদাধর পণ্ডিত। কৃষ্ণদাস 

কবিরাজ "অদ্বৈতশখা-বর্ণন” নামক আদিলীলার ১২শ পরিচ্ছেদে গদাধর পণ্ডিতের শাখা 

গণনায় "অনম্ত আচাধ্যের” উল্লেখ করিয়্াছেন-- 

্জীগদাপর পণ্ডিত উপশাখ মহোত্বম। 

তার উপশাখথ। কে করিবে গণন ॥ 

রঃ স ০ ঝা 

অনস্ত জআচার্যা কবিদত্ত মিশ্র ও নয়ন।” ইত্য।দি-- 

গদ্দাধর গগ্ডিত মহা গ্রভুর সমকালীন ব্যক্তি। মহাপ্রভুর তিরোভাব কালে অর্থাৎ 

১৫৩৩ থুষ্টাবে বোধহয় গদাধর পণ্ডিত ও অনস্ত আচার্য উভয়েই জীবিত ছিলেন। 

কষ্দাস বাবাজী প্রণীত পভ ক্তমাল” গ্রন্থে এক অনস্ত আঁচার্য্যকে প্রীরাধার সথী শ্ুদেবীর 

অবভাঁর বলিয়। বর্ণনা! কর! হুইয়াছে__ 

“মুদেবী অনস্ত আচার্য) গৌরাঙ্গ কিন্বর ॥* (ভঃ মাঃ) 
সম্ভবতঃ চৈতন্তচরিতামুতের বর্ণিত অনন্ত আচার্য সন্বদ্ধেই ইহ! বল হইয়াছে--. 

কারণ পূর্বোক্ত গ্রস্থগুলিতে একজন তিন ছুইগ্জন প্অনস্ত আচাধ্যের” উল্লেখ পাওয়। 

ফাঁয় ন!। 



সদ ১৩১৬] প্রাচীন-পদাঁবলী ও পদকর্তৃগণ ৯১ 
চৈতন্তচরিত!মৃত গ্রন্থে অদ্বৈতাচাধ্য শাখ| গণনায় এক অনস্তদাসের উল্লেখ আছে-_ 

“অনন্তদ[ল কাণুপিত দাস নারায়ণ” ( টচৈ-চ আদি ১২শ) 

এই অনস্তদাসই পদকর্ত। অনস্তদাস কিন] নিশ্চিত জান! যায় ন।। 

অনন্তদাসের পদ রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃতমমুদ্ে* উদ্ধত হইয়াছে, সুতরাং অনন্ত 

যিনিই হউন ন। কেন তিনি যে রাধামোহুন ঠাকুরের অপেক্ষ। গ্রাচীন-- অন্ততঃ সমকালীন 

ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাধামোহন ঠাকুরের প্পদামৃত-সমুদ্র” রচনার কাল 

আন্মমানিক খুষ্ীর সপ্তদশ শতান্দীর মধ্যভাগে । তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে প্র বিষয়ের 

আলোচন। করিব। 

মহাপ্রভুর পারিষদ্গণের মধো অনস্তদাসের নাম দেখ! যায় না। সম্ভবতঃ ইনি মহা গ্রভূর 

অব্যবহিত পরবন্তী। ম্ুতরাং আনুমানিক ১৫৩৩ খুষ্টাব্বের পরে তিনি গ্রাদুভূতি হুন। 

ইহার রচিত একটি গৌরাঙ্গের বড় ভুঞ্জব্ূপ-বর্ণনা আছে (২৯৯৬ পদ দ্রষ্টব্য)। অনন্ত স্থুকবি 
ছিলেন। তিনি একদিকে চণ্তীদ!সের ন্যায় সরল ভাষায় ছুই চারিটি কথায় প্রাণের গভীর 

সরল উচ্ছাসগুণি ব্যক্ত করিতে পারিতেন। অগ্তদিকে গোবিন্দদাসের স্তায় ভানপুর্ণ স্থুল- 
লিত পদ-বিগ্তাসেও সমর্থ ছিলেন। অনন্তের ণক হেরিমু কদথ্ধতলাতে” (৯২ পৃঃ) ও 

“মজনি ও কে নাগর তরুমুলে' (১০৯ পৃ) পুর্বরাগের এই স্ললিত পদ দুটি গ্রথমখ্ডেণীর 

কবির অনুপধুক্ত নহে। 

“কিশোর বয়স বেশ 

আর তাহে রসাবেশ 

আর তাছে ভাতিয়। চাহুনি। 

হাসির হছিঙোলে মোর 

পরাণ পুতলী দোলে 

দিতে চাই যৌবন নিছনি ৮ (৯২ পৃঃ) 

এইরূপ সরল ও গভীর মণ্-ম্পশী। উক্তি দ্বারা কবি নাগ্িকার মনের ব্যাকুলত1 বুঝাইয়। 
দিতেছেন। 

"্বিকচ সরোজ ভাল মুখমণ্ডল” (১৭৯৯ পৃঃ) ১. কি 

এই পদটা গোবিন্দ দাগের উর রূপ বর্ণনার পদের সহিত তুলনীপ্ন। এতদ্বাতীত 
| “কানুর লাগিয়া জাগি পোছাগলু* ইত্যাদি (২৩৫৩ পৃঃ) 

বিপলব্ধাবণনী অত মনোহর হহয়াছে। তবে ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে 

যে বিদ্যাগতি, চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস কি বনত্তরায়ের তুলনায় অনগ্গের ঈদৃশ 
কবিতার সংখা! নিতান্তই অল্প। আর একটা কৌতুকের বিষয় এই অনস্থদাসের 
পূর্ববরাগ, ও রূপবর্ণনার পদে যে স্মধুর কৰিত্বের পরিচয় পাওয়। যায়, তাহ। তাহার 
অন্যবিষয়ক পদে লঞ্গত হয় না। নিম্মশ্রেণীর কবিগণ দ্বান্লাও থে কদাচিৎ উচ্চ 



৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 

শ্রেমর কবিত| রচিত হইতে পারে, ইহা তাহার একটী দৃষ্টান্ত-স্থল। যাহা হউক, 

অনন্তের পুর্বোনত চারিটী পদ্দের জন্তই ষে তিনি চিরকাল বঙ্গ-সাহিত্যে সমাদৃত 

হইবেন, তাহ।তে সন্দেহ নাই। 

(৩) 
আগবরোয়ালি--২৭৫০ লংখাক পদ । 

ভণিত্তা দর্শনে ইঙ্াকে (আকৃবর আলী) মুসলমান বলিয়া জান যায়। ইহার দেশকাল 

কিছুই জানিবার স্পায় নাই। এই একটী মাত্র পদ পাঠ করিয়! ইহার কবিত্ব সম্থপ্ধে কিছু 
বল| অন্ঠায়_-পিস্ত এই একটীমাত্র কবিত্তাই ইহার বৈষ্বতার প্ররুষ্ট নিদর্শন । শ্রীরাধাকৃষ্ণের 

ব্রগল।লার মাধুর্য ষে এক জন মুসলমান কবির অস্তরে গ্বি্ট হইয়। তাহাকে বিমোহিত ও 

শ্রীরাধারুফ্জের প্রেমের ভিথারী করিয়াছিল - এই কবিতাটা তাহার সুম্পষ্ট প্রমাণ এবং ইহাই 

এই কবিতার ধবিশেষত্ব। 

(৪) 

আত্ম।রাম দাস_-পদসমষ্টি ৪। 

পদসংথা--৬৩৫।২২২৪।২২৩৫।১৯৫১। 

আত্মারাণ সন্ধে কিছুই জান! যার না। ইহার রচিত পদাধলী “পদামৃত-সমুদ্রে* 

উদ্ধত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি রাধামোছন ঠাকুরের পরবর্ভী। ইহার ৪টা পদের মধ্যে 

৩টা পদই নিভা।নন্দ-বিষয়ক। ইহার রচনায় বিশেষ কোন ভাব-বৈচিত্র্য দেখ। বায় না, তবে 

পদগুলি রচয়িতার ভ'ক্কর পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
এই ভক্তি-ভাবটী বিষ্াঁপতি ও চণ্ডীদাসের পরবর্তী বৈষ্ব কবিগণের সাধারণ সম্পত্তি, 

তাহাদিগের পদাবলীতে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক এই ভন্তিভাবটী গ্রায় সর্বঞ্রই 

বিশেষরূপে পণিস্ফুট হুইক্কাছে। 

(৫) 

আনন্দ 

আনন চাদ-_-১৩৬০ সংখাক পদ । 

আনন্দদাস--পর্দ সমষ্টি ২। পদসংখয।-_-২৭১৩।২৭৯১। 

আমাদিগের বিলেচনাযর় আননাঠাদ ও আননদাস অভির । আনন্দের রচিত 

শ্রীকুষর শ্রদীর্ঘ রূপ-বর্ণনটী ২৭৯১ সংখ্যক পদের শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনার সহিত তুলনা 

করিলেন উইঠা প্রকীত ছইবে। আননটাদ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ইনি যে নুমধুর 

পদ'ব.াসে পটু ছিলেন--তাহার কৃত শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ সর্বাবয়ব রূপ-বর্ণলাই সে বিষয়ে 

সাক্ষ্য দান করিবে । ইহার এই পদ্দটা গোবিন্দদান অথব| বলরাম দাসের এই শ্রেনীর রূপ 

কলার সহি সর্কণা তুলিত হইবার যোগ ॥ 
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(৬) 
উদ্ধব দাস 

পদলমষ্টি--৯৭। পদ-সংখা!-__-৩২।৩৩৩৫।৪১৮।৪১৯1৫২৫।৫৬৪।৫৭০।৫৮ ৬1৫৮৮।৫৮৯1৬৪৪। 

৮১৯।৮৫১।/১৬৭২১০৮৩1১১০১।১১৩২।১১৩৫।১১৩৬।১১৩ন।১১৪০।১১৪২১১৭৪।১১৯১ ৭1১২২৬। 

৯২৩২।১২৫৩।১২৫৪।১২৫৬1১২৮৫।/১৩৪৪।১৩৪৬1১৪ ৮1১০৩৩,১৪৩৪।১৪০1১৪৪৩।১৪৫২১৪৫৪। 

১৪৬৭ ১৪৬৮।১৪৬৯।১৪৭৭।১৪৯৯১৫৫৭।১৫৬১।১৫৯২/১৭০০।১৭০৬1১৭৪৪1১৭৪৮।/১৯৬৬। ২৭০২। 

২৩৬৫.২৩৮২।২৪২৬।৯৫৩৭-২৫৪৬২৫৪৮।২৫৫৮২৫৬১1২৫৯১।২৬৭৩1২২৮৩।২৭৫৭---২৭৬০। 

২৭৭৬।২৮২৬-্৮২৮৩১।৩০১৪। 

উদ্ধবাস অনেকগুলি পদ রচনা করিয়! গিয়াছেন। ছুঃখের বিষয় ইতর সম্বন্ধে নিশ্চিত 

কিছু জান। যায় না।* ৩০১৪ সংখ্যক পদে ইনি পূর্ববন্তী বৈষ্ণব আঁচাধ্/গণের বর্ণনা করিয়।- 

ছেন--তাহাতে লিখিত হুইয়াছে-_ 

ক্ভ্রঠাকুর মহাশয়, তার যত শাখা হয়, 

মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ। 

রামকৃষ্ণ আচার্য খ্যাতি, গঙ্গানারায়ণ চক্রবস্তুণ, 

ভক্তিমুর্তি গামিলা নিবাস। 

রূপ রাধু রায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান, 
ভক্তিমান ই্রন্ধব দাস ॥” 

সর্বশেষে এইরূপ ভণিতা আাছে-__ 

পভ্রীরাধামোহন পদ, যার ধন সম্পদ, 
নাম পাক এ উদ্ধবদাস ॥ 

ইহ! দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে ষেউদ্ধব দাস ন্ত্রবিখ্যাত বৈষ্ণবাঁচার্দ্য নরোত্তম 

ঠাকুরের শাখাতুক্ত এবং এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের 

পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কিন্তু এইরূপ হইলে রাধামোহন ঠাকুরের 

পদামৃত-সমুদ্রে ষে ইহার বছু-সংখ্যক পদাবলী হইতে ২1৪টী পদও উদ্ধত হন নাই, ইহ! 
অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে। এই বিরোধ পরিহার জন্য দ্বিতীয় উদ্ধব দাসের অস্তিত্ব অথব। 
উদ্ধব দাসের পদ রচনার পুর্বেই প্পদামুত"মুগদ্রর” সংগাহ ও সমাপ্ডিব কল্পনা করা যাইতে 

পারে। আমাদিগের কিন্তু সন্দেহ হয় তে পদ বর্ণত “ভক্তিমান উদ্ধবদাঁস” ও এই পদকর্তা 

উদ্ধব এক ব্যক্তি নহেন। 

* শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর *বঙ্গভাঁষ। ও সাহিত্য” গ্রন্থে লিখিত আছে, উদ্ধবদাস__অপর নাম কৃঝ্কান্ত; ইনি 

পদকলতকর সম্কলগয়িত। বৈধ্বদাসের বন্ধু ছিলেন। বাড়ী টেএ1 ( বেছ্যপুর ), দুঃখের ধিবয় দীনেশ বধু তাহার 

এই উক্তির পে(ষক কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই ।- 



৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 

বিনয়ের আদর্শ প্রাচীন বৈষ্ন কৰির পক্ষে নিজকে প্ভক্তিমান” বলিয়া পরিচয় দেওয়া 

সম্ভবপর বোধ হয় না। ভণিতার অর্থ দ্বারাও এরূপ নিশ্চিত বুঝায় না যে পদকণ্। 

রাধামোহুনের মন্ত্রশিধা ছিলেন। পরবত্তী কৰির পক্ষেও ভক্তিবশতঃ এইরূপ উক্তি 

অসম্ভব নছে। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় পদামুত-লমুদ্রকার রাধামোহুন ঠাকুরের 

পরঝওী সময়ে উদ্ধবদাস 'আবিভূর্তি হইয়াছলেন। এরূপ অবস্থায় নরোন্তম ঠাকুরের 
শাখাতুক্ত ভক্তিমান উদ্ধবদদাম কোন পদ রচন! করিয়া থাকিলে তাহা! অপর উদ্ধব্দাসের 

পদ হইতে পৃথক কর। একরূপ অপভ্তভব। এই পদ দর্শনে বোধহয় যে “ভর্তিমান্্” উদ্ধৰ 

নরোত্তম ঠাকুর ও সম-সাময়িক প্ীনিবাস আচাধ্যের সমকালীন অথব| কিঞ্চিৎ পরবন্তী 

ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি পদ রচন! করির। থাকিলে রাধামোহুন ঠাকুরের সংগ্রহে 

অবশ্যই তাহা স্থান পাইত। জুষ্টরাং বিবেচন! হুয় যে এই উদ্দব তাহার তক্তিময় জীবনের 

জন্ত যেন্ধপ বিখ্যাত ছিলেন পদকণ্ত। বলিয়া সেইনূপ ছিলেন না। পক্ষান্তরে পদকর্ত। উদ্ধব 

দাস যে ম্থুক্বছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। উদ্ধবদাসের পদাবলীর কবিত্ব সম্বন্ধে 

(কোন কথা বলার পূর্বে ইহা ও বল! উচিত যে তাহার নামীয় পদগুলি গ্রণিধান সহকায়ে 

পাঠ করিলে তাহ একবাক্তির রচন। বলিয়াই গ্রতীতি হয়। 

উদ্ধবদ।স-_পুর্র্বরাগ, মান, আক্ষেপানুরাগ, বাল্যলীল1, গোষ্ঠ, রাসলীল।, দানলীল।, 

ছোরি, ঝুলন, মাথুর, বিরহ, রূপবর্ণন প্রভৃতি নানাবিষয়ের পদ রচন! করিয়াছেন। কবিত্ব 

বিষয়ে বিস্তাপতি ও চণ্তীদানের পাল ছাড়িয়া দিয়! গোবিন্দদাস, লরামদাস, ঝায়শেখর» 

বসন্তরায় প্রভৃতি কবিগণের পরেই' ইহীর স্থান নির্দেশ করিতে হয়। উদ্ধবদাল, বিশুদ্ধ 

বাঙ্গাল! ও ব্রগবুলি মিশ্রিত ছুইরকম পদই রচন!। করিয়াছেন। বহার র'চত গ্রাঞল ও 

ললিত লঘুত্িপদী ছন্দের “কদম্বের বনে থাকে কোন জনে” (২৯ পৃঃ) হত্যাদি পদগুণি 

ইহার ভাষার বিশুদ্ধত। সন্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগপণ থে অনেক 

সময়ে গ্রচলিত ভাষ| পরিত্যাগ করিয়! ব্রদবুলিতে পদ রচন! করিয়াছেন-_-উদ্ধবের ব্রজবুলির 
পদ পাঠে তাহাও এতাত তভইবে। পাঠকগপ ৩২--৩৫ গএাভৃতি পদে উদ্ধবের সমুললিত 

অবিমিশ্র রচন।, ৪১৮।৪১৯ প্রভৃতি পর্দে উত্তম ব্রজবুলি--”দেখ সি ঝুলত রাঁধাস্তাম” (১৫ 
€৭ পদ ).৪ "নব গোরোচন গিনিয়। বরণ” (১৭৪৯ পৃঃ) ইত্যার্দী পদে তাহার রচন! ও 

কবিত্বশক্তির পঠিচয় লইবেন । নানাব্ষয়ক কচনায় আত অল্পসখ্যক কবিহ দক্ষতা দেখা- 

ইতে পাকেন ) এক্প অবস্থায় উদ্ধাব্র নান, বিষক্ষিণী পর্দাবল। পাঠ করিয়। তাহার কবিত্বের 

প্রশংসা না করিয়। পার! যায় না। প্রাচীন সহাজনদিগের বর্ণন। সম্বলিত উদ্ধবের ২৩০৩-- 

২৩৯৫ ও ৩৯১৪ সংখ্যক পদগুলি এ তহামি:করু নিকট অনাদূত হইবে না। আমাদের 
এই ই(তহাসহীন দেশে অনেকস্থজেই এইরূপ বিসিপ্র বিবরণসমূহের সংগ্রহ ব্যতীত 

প্রাচীন মহাজ্জনগপের মম্বদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য ধারাবাছিক বৃত্তান্ত জানিবার সম্ভাবনা) 
কল্পই আছে। | 
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কবিরগ্রন। 

পদসমি---৭ । পদসংখ্য---২১২।২৫৬৬৭৯/৯৬১১০৭৫।১১৪০০।১৭৫৭। 

কবিরঞ্জন যে কোন বাক্তির উপাধি নাম নহে, তাহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পদকল্পতর 

গ্রন্থের অষ্টাবিংশ পল্পবে বিস্তাপতি চণ্ডীদাসের যে মিলন “বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত 
পংক্তিগুলি দৃষ্ট হয়, যথ।-_- 

প্চঙীদাস কবিরঞ্জনে মিলল 

বটতলে স্রধুনী তীর ॥” 
“পুছত চণ্তীৰাস কবিরঞ্জনে 

গুনতহি রূপনারায়ণ ॥ 

কহ বিস্তাপতি ইহ রল কারণ 

লছিম! পদ করি ধ্যান॥” 

ইহ! দ্বার] স্পষ্ইই গ্াতীত হয় যে এই পদের রচয়িতা বিগ্তাপত্তি ও কবিরঞ্জনকে অভি 

ব্যক্তি বলিয়। জাঁনিতেন। 

কবিরঞ্জনের ভণিতাধুক্ত পদগুরি বিস্তাপতির পদের সহিত তুলন! করিলে তাহা! এক 

বাক্তির রচিত বলিয়াই বোধ হয়। 

“কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ।” (৬৭৯ পদ) 
এই স্ুবিখ্যাত পদটি পদকল্পতরু ও পদামৃতপমুদ্রে কবিরঞ্রনের নামে এবং পনদ্কল্পলতি- 

কায় কবিশেখরের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরঞ্জমের অন্যান্ত পদগুলিও বিভাপতির 
উৎক্ পদের সহিত তুলিত হইবার অযোগা নহে। 

(৮) 

কান্তরাম। 

পদসমণি--১২। পদসংখ্যা!) ৩১১।৩৩২।৩৩৪।৬৬১(১৯৬৫।১৯৭৭।১৯৭৮।২০ ৪৬(২১৭৩1২১৯৪। 

২২৫১/২২৫৭। চৈতন্তচরিতামৃভ গ্রন্থে নিত্যাবন্দেয় শাখা গণনায় কামুঠাকুরের উল্লেখ 
আছে বথা,- | : 

*ভ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহা শর। 

শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার তনয় ॥ 

আর্ন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। 

নিরস্তর বালালীল। করে ক্ৃষ্ণসনে ॥ 

তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকা চুঠাকুর। 

পর দেহে রছে কৃষ্ণ গ্েমামৃত পুর ॥৮ (চৈন্চ আদি ১১শ) 
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সম্ভবত্তঃ এই কানুঠাক্তুরই পদকর্ত। কান্থরাম হইবেন। ইনি নিত্যানন্দের সহচর 

পুরুষে তমদ(সের পুত্র। উক্ত গ্রন্থে অদৈতাচার্যের শাখা গণনায় আর এক কান্থপপ্ডিতের 

উল্লেখ আছে যথা, 

“অনন্তদাস কান্ুপ্ডিত দাস নারায়ণ ।” (চৈশ্চ-মাদ্ধি ১২শ) 

উক্ত কানুঠীকুর ও প্ডিত কানু একই ব্ক্তি বলিয়া! বোধ হয়। 

কানুরাম বিশুদ্ধ বাজল! ও বরল্গবুলি দুইরকম পদই রচনা করিয়াছেন ৩১১/৩৩৪।১৯৭৭। 

১৯৭৮ গ্রভৃতি পদে ইহার বিশুদ্ধ 'ও প্রাঞ্জল রচন! এবং ৩৩২।৬৬১। গ্রভৃতি পদে ইহার ব্রজ- 

বুলি রচনার পরিচয় পাওয়! যায় । ইহার রচিত বাঙ্গালা পদগুলি কবিত্বাংশে মন্দ নহে। 

ইনি সরল ভাষায় কথা ব্য করিতে চেষ্ঠা করিয়াছেন। 

(৯) 

কৃষ্ণকান্ত। 

পদসমষ্টি ২৯। পদসংখ্যা ২৭৯৫--২৮২৩। কুষ্কাস্তের জীবনী সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। 

তাহার রচিত পদগুলি দ্বাত্রিংশৎ পল্লৰের শেষভাগে একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইনি 

হ্ুলজিত ব্রজবুলির পদ রচনার পটু ছিলেন, ইষ্বীর অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি মিশ্রিত । 
বহিঃগ্রকৃতির মনোহারিত্ব ইহার রচনার স্থানে স্থানে বেশ ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে “সহজেই 

ভূধর পরম মনোহর” (২৮১০ ) প্রভৃতি পদের উল্লেথ কর! যাইতে পারে। ভাবের গভীরতা 

ইহার রচনায় বিরল। 

(১০) 
কৃষ্ণদাস। 

কষ্জদাস--পদসমষ্টি ২৩। পদসংখ্যা! ১০৮২।১১১২।১১১৩।১২৩৭১২৩৮১৪৬০| ১৫৬৬। 

১৫৭২/১৭৪০1১৯৪৮২৯১৯/২২৭৩।২২৮৮--২২৯৪।২৭৬৬।২৭৭৮--২৭৮০২৯৯৯২৯১০।২৯২৪। 

০৪৬৬ । 

কষ্ণজদাস (কবিরাজ )-- পদসমন্টি ৫1 পদসংখা। ১১১৮।১৫৪১।১৬৩০।১৬৪৯।২৯৫ ৯। 

কৃষ্চভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণদাস নামটি বড়ই প্রিন্ন; তাই চৈতন্তচরিতামুত, চৈতন্ত- 

ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকগুলি কৃষ্খদাঁলের উল্লেখ পাওয়া! যাঁর যথা )-- 
১ম-_দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহা গ্রভৃর সহচর কুলীন ব্রাহ্মণ “কৃষ্ণদাস” 

“কৃষ্ণদাস নাম গুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। 

ধারে সঙ্গে লৈয়! কৈল দক্ষিণগমন ॥” (চৈ-চ আদি ১ পরিচ্ছেদ ) 

ইনি অতি সরল-ম্বভাব ছিলেন। মহাগ্রভূর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে ভষ্টমারীগণ ইহাকে 
গ্রলুন্ধ করিয়া লইয়! যায় ( চৈ-চ-মধ্য ৯ম )। ভট্রমারীগণের নিকট হইতে ইহাকে উদ্ধার 
করিয়। নানাদেশ পর্ধযাটনান্তে মহাগরতু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হুইয়। ইহাকে যথ। ইচ্ছ! যাইবার 

আদেশ করেন। কিন্ত বখন বৃঞ্চদাস গ্রভুক্ সঙ্গ ছাড়িয়! ধাইতে হইবে বলিয়। রোদন 
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করিতে লাগিলেন, তখন অগত্য। মহাঞভু নিত্যানন্দ জগদানন্দ গ্রভৃতির অনুরোধে ইহার 

হার! গৌড়ে অদ্বৈতাচার্ধ্যাদির নিকট স্বাদ দিম! পাঠান (চৈ-চ-মধ্য ১ম )। ইহার পরে 

এই কৃষ্চদাসের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্বদেশে গৌরাঙ্গভক্তিতে ইহার 

অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হুইয়। থাকিবে । 

হয়-নিত্যানন্দের শ্বশুর হধাযদাস সরখেলের ভ্রাতা কুষ্গদাস। 

প্র্ধ্যদাস মরখেল তার ভাই কব্খদ।স। 

নিত্যানন্দে দহ বিশ্বাস প্রেমের শিবান॥” (চি-আদি ১১শ) 
ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু জান! বার ন!। | 

৩য়--অকিঞ্চন কঞ্চদাস। 

“অকিঞ্চন প্রভুর গ্রিয় কঞ্চদাস নাম।” (টচৈ-চ আরি ১০ম) 

“অকিঞ্চন কৃষ্তণদাস্ চলিল! বর ৮ ( চৈ-ভা শেষ ৭ম) 

৪র্থ--কষ্জদ।স ( বদ ) 

“্কষ্দাস বৈশ্ক আর পণ্ডিত শেখর ।” (চৈ-চ প্র) 

৫ম-__রাঢ়দেশবাশপী কালিয়া কষ্ণপাস ১ 

প্রাদেশে জন্ম কঝ্দান দ্বিজবর | 

শ্রীনিত্যানন্দের তিহে! পরম কিন্কর ॥ 

কাল! কৃষ্জদান বড় বৈষ্ণব প্রধান । 

নিতাানন্দ চন্দ্র বিন। কিছু নাহি জান ॥৮ (€-চ আদ ১১শ) 

“বাটে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কষ্চদাস। 

নিত্যানন্দ পারিষদ যাহার বিলাস ॥ 

প্রসিদ্ধ কালিয়। কৃষ্ণ গাম ভ্রিভূবনে। 

গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে ॥* ( চৈ-ভ1 শেষ ৫ম) 

মহাপ্রভূর আজঙ্ঞায় নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের ভক্তি প্রচারার্থ গৌড়দেশে গমন গ্রসঙ্গে 

চৈতন্য-ভ।গবতে যে কৃষ্ণদাস পগ্িডতের কথা লেখ! আছে বোধ হয় সেই কব্দাস পশ্তিত ও 

কণলিয়। ক্কষ্ণৰান অভিন্ন ব্যক্তি । এই কৃষ্খদাল নিত্যানন্দের ভক্তগণ মধ্যে অতি প্রধান 

ছিলেন, সময়ে সময়ে ইহার ব্রজগোপালের ভাবাবেশ হইত-_. 

| সকষ্ণদ।স পরমেশ্বর দাস দুইজন। 

গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ ॥৮ (চৈ-ভা শেষ ৫ম) 

৬ষ্ঠ॥। নারায়ণ, মনোহর ও দেবানন্দের ভ্রাত। কৃষ্ণদাস। 'এই নারায়ণ স্বন্ধেই সম্ভবতঃ 

বল! হইয়াছে-_ 
“নারায়ণ পণ্ডিতশাখা এ বড় উদ্দার।” (চ-চ আদি ১ম) 

এই রৃষ্দাস সম্বন্ধে অধিক কিছু জান! যাস না; নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদগণের নান 
হও 
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গে এই চারিব্রতার উল্লেখ পাওয়! যায়। চৈতন্তভাগবতেও একআ কৃষণদাস ও দেবানন্দের 

উল্লেখ আছে" ৃ 

“্কষ্বাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি।” ( চৈ-ভ। শেষ ৫ম) 

শম। বড়গাছী নিবাসী কৃষ্ণদাস। 

"বড়গাছী নিবাসী স্ুকৃতি কঙ্চবাস। 
যাহার গ্রামেতে নিত্যানন্দের বিলাঁস ॥” (এ) 

৮ম। কৃষ্ণদাস--অদ্বৈত আচার্যের শাখাভুক্ত ছিলেন। (€ চৈ-চ আদি ১২৮) 

ঈম। উড়িষ্যাদেশীয় জগন্নাথদেবের হ্বর্ণ বেত্রবাহক কৃষ্ণদা!স। 

প্কৃষ্ণদাস নাম এই স্ুবর্ণবেত্রধারী।” (চৈ-চ মধ্য ১১শ) 
১*ম। ছুখী ওরফে শ্ঠামানন্দ ওরফে কৃষ্ণদাস। খনখ্তাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তীর 

রচিত ভক্তি-রত্বাকর গ্র্থে এই কৃষ্দা পের বৃত্বাত্ত লিখিত হুইয়াছে। এই কষ্জদাস দণ্ডেখর 

গ্রামবাসী এক সদেগাপের পুত্র । বালাকালে সকলে ইহাকে দুখী ৰলিয়। ডাকিত। ইহার 

দবীক্ষাগুকুর নাম হদয়চৈতন্য | বৃন্দাবনবাসকালে দুখী কৃষ্ণদাস স্বামানন্দ নামে পরিচিত 

হুন। ইহার শেষজীবন উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে অতিবাহিত হুল্গ। ইনি খুষ্ী্ যোড়শ 
শতাবীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। 

১১শ। চৈত্তন্ত-চরিতামৃ ত গ্রন্থের প্রণেভ। সুবিখ্যাত কষ্ণদাদ কবিরাজ। ১৪৯৬ খৃষ্টাবে 

বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈস্তবংশে ইহার জন্ম হ়। কৃঞ্চদাস দারপরিগ্রহ করেন নাই। 

নিত্যানন্দ এভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করেন এবং তথায় দ্ূপ, সনাতন, জীব, 

রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপালভ্ট এই স্থপ্রসিদ্ধ ঘটগোশ্বামীর নিকট ভক্তিশাস্্র 

সকল অধ্যয়ন করিয়! বিশেষ পাঁিতা-থ্যাতি লাভ করেন। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীল! 

'বিষয়ক “গোবিন্দলীলামৃত” গ্রন্থ ও বিহ্মমঙ্গল ঠাকুর কৃত প্কৃষ্ণকর্ণামুতের* টীকা রচন। করিয়া 
৭৬ বৎমর বয়মে “€চতন্তচরিতামৃত* রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ-রচন| বিষয়ে মুরারিগুপ্ত 

ও স্বরূপদামোদরের কড়চা, রখুনাঁথ দাস গোন্বামী মহাশয়ের নি কট শ্রুত ও তাহার সাক্ষাৎ দৃষ্ট 
মহাগ্রভূর বিবরণ এবং বুন্নাবনদাসের ”চৈতন্তভাগবত”ই তাহার মূল অবলম্বন ছিল। এতস্তিন্ 
মহাপ্রভুর ভক্ত শিবানন্দসেনের পুত্র কবিকর্ণপুরের রচিত *চৈ তন্তচক্জ্রোদয়” নামক সংস্কৃত 
নাটক ও রূপগোগ্বামীর কড়চ। হইতেও ভ্তিনি সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্তচরিতা- 

মুতের রচন! নম্পবংসরে সমাপ্ত হুইয়াছিল। 

উপরে যে ১১ জন কৃষ্*দাসের নাম লিখিত হুইল এতন্বাতীত তীহাদিগেরই প্রায় সম- 
সাময়িক আরও ২৪ জন গ্রসিদ্ধ কষ্তদাসের বৃত্তাস্ত অবগত হওয়। যায়। তাহার! সকলেই 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক । কষ্দাস বাবাজির রচিত “ভক্তমাল* গ্রন্থে ইহাদিগের ২১ 

জনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ধিখ্যাত বল্পভাচারী সম্প্রদায়ের আদি গুরু মহাগ্রভুর সম- 
সামগিক বন্তুভাঁচাধ্যের শিষ্য কৃষ্দান পর়ক্কাহাম্রীই সর্বাপেক্ষা প্রপিদ্ধ। ইনি ব্রজতকায।য 



গন ১৩১৬] প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৯৯১ 

কষ্খলীলাবিষয়ক বহুমংখাক পদ রচন। করিয়াছিলেন। কথিত আছে যেরুষ্খলীলাত্মক পদ; 
রচন(বিষয়ে তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অদ্বিতীয় কৰি স্ুরদালের গ্রতিদ্বন্বী ছিলেন। আঁগর- 
দাস ইহার অন্ততম প্রধান শিষ্য ছিলেন। আগরদাসের শিষ্য নাভাজি ব্রজভাধায় দোহ। 
ছন্দে পভক্তমাল* গ্রন্থ রচন|! করেন *। এই কৃষ্দান বা তনামধারী অপর মহাত্মগণ যে 

বাঙ্গালাভাষায় অথব! তথাকথিত ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর নহে॥ 

দ্গুতরাং ইহাদিগের কথ! ছাড়িয়া দিলে আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থে গ্রধানতঃ ১১ জন কষ্দাসের 

উল্লেখ পাই। এক্সপ অবস্থায় “্কষ্ণদাসের” ভণিতাযুক্ত পদগুলি যে কোন্টি কাহার রচিত 
তাহার মীম্বাংসা কর! এককপ অসাধ্য হুইয়! পড়িয়াছে। 

ভণিতায় কেবল “কৃষ্ণদাস* নাম পাওয়া গেলেও আমর! এই পদ্দাবলির মধো ৫টি পদ। 

কৃষ্ঠদাস কবিরাজের নামে চিহ্নিত করিয়াছি। এইরূপ করার কারণ এই যে এই পদগুলি 
“চৈতন্তচরিতামৃত” গ্রন্থে অবিকল দৃষ্ট হয়। রচন! বা বিষয় দৃষ্টে এই পদগুণি বে উক গ্রন্থে 

গ্রস্থাত্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। এমন কি ছুই তিনটি পদের 
পুর্ব “পদক ল্লতরু” গ্রন্থে “তথাছি চৈতন্তচরিতামুতে” এইবূপ পদকর্তীর নির্দেশ আছে। 

অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটির ভপিভায় “কৃষ্ণদাস” নামের পুর্বে ছুঃখী' এই বিশেষণটি 
সংযুক্ত দেখ! যায় (১১১২, ১১১৩ ও ১৯৪৮ পদ), এইরূপ বিশেষণ দর্শনেই কেহ কেহ এই 

প্দগুজিকে নিংসন্দেহে দুংখ কৃষ্ণদান ওরফে শ্তামানন্দের রচিত ঝলিয়। স্থির করিতে চাহেন, 

কিন্ত আমার্দিগের বিবেচনায় তাহ। সঙ্গত বোধ হয় ন। গ্রথমতঃ-ৰঞ্জচব কবিগণ ভণিতাক়্ 

নিজ নিজ নামের পূর্বে ষে অনেক স্থলেই দীনতাব্/ঞ্রক অনেক বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন 
তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে। কৃষ্দাসের ভণিতাযুক্ত পদেও অনেক স্থলে 
প্দীন” (১০৮২১ ১৪৬০১ ২৯১৯ ও ২২৮৮ পদ দ্রষ্টব্য) ও ফোন কোন স্থলে “দীন হীন” 

(২২৮৯, ২২৯০ পদ দ্রষ্টব্য ) বিশেষণ দেওয়। হইয়াছে। আমাদিগের বোধ হয়, “দুঃখী” ' 

শব্দটিও রূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়। থাকিবে । নতুব। কষ্টকল্পনায় “দীন” ও দ্দীনহীন” 

শবেের পঃথী” অর্থ ধরিয়! এ পদগুলি সমগ্তই ছুঃখী কৃষ্দাসেরই রচিত বলিয়া স্থির কর! 

যার না কি? পূর্বেই বলিয়াছি যে দীক্ষান্তে ছুঃখী কষ্ণদাস *শ্যামানন্দ” নামে বৈষ্ণব-জগতে 
প্রসিদ্ধ হুইয়াছিলেন। শ্তামানন্দের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধত 

হইয়াছে । আমর! একাধিক পদকর্ত। শ্ত।মানন্দের বিষয় অবগত নহি। এক ব্যক্তির ছুই 

নামে পদ রচন। করাও সম্ভব বোধ হয় না। ূ 

আমাদিগের বর্ণিত কষ্খদাপগণের মধ্যে এক উড়িষ্যাবাসী কৃষঙ্জদাসকে ছাড়িয়া দিলে 

অবশিষ্ট সকলেরই পদরচনার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিশেষ প্রমাণের 

অভাবে আময়া কাহারও সন্বস্কে পক্ষপাত করিতে প্রস্তুত নহি। এই প্দগুপির অধি- 
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গ্রন্থের ২১ পৃঃ জষ্টব্য। 



১০০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [হয় সংখ্যা 

কাংশই গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বর্ণনা) এবং গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক । তন্মধ্ো 

১৫৭২ সংখ্যক পদে অদ্থিকানগরবানী গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচেতন্ত ও নিত্যানন্দের 

অভিষেক বর্ণিত হইপ্াছে। তদ্রুপ ২২৮৮-২২৯* পদে উক্ত গৌরীদাসের স্বপ্ন ও তাহার 
গৃহে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যাননদের অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে ॥। এই পদগুলির এঁতিহাসিক 

মূল্য সামান্ত নহে। এই সকল পদের রচয়িত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইলে তাহা? অন্ততঃ 

কত্ররূপেও তাহার এসে স্থান না পাওয়া আশ্চর্যের বিষয় বটে। পরিশেষে সত্যের অনু- 

রোধে ইহাও ব্যক্তব্য যে অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটার রচনা-গণালীর সহিত 

কুষ্দাস কবিরা পদাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ২২৭৩ সংখ্যক পদটি কৃষ্ণদাল 

কবিরাজের নিঃন'ন্দগ্ধ পৰ্দগুলির সহিত তুলনা করলেই ইহ গ্ুতীত্ত হইবে। 

রুষ্ণদাস কর্রাজের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার পাগডত্য ও কবিত্ব 
সন্বদ্ধে কিছু বলা আবশ্তক। গোরাঙ্গ-ভক্ত বৈষব-জগতে ভক্তিশান্ত্রে অগামান্ 

পাণ্ডতিঙ্্যের জন্ত ষে সকল মহাত্মা গ্রাদিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাদিগের 

মণধো একজন । এ বিষয়ে তাহাকে রূপ, সনাতন, জীব গোন্সামী ও রামানন্দ রায়ের মমকক্ষ 

বলিলেও ধোদ হর অতুযক্তি হইবে না॥ তাহার *চৈতন্ত-চরিতামু্ত” বঙ্গীয় বৈষ্ব-গতে 

দ্বিতীয় ভাগবতরূপে পুজিত হইতেছে । বস্ত্তঃ তাহার গন্ভীর পাণ্ডিত্য, উদ্দারতা, অপুর্ব্ব 

সত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়ত।) ও ভগবস্ুক্ষির গ্রাশংস। করিয়! শেষ করা যায় না) এই সকল গুণে 

তাহার “চৈতগ্ত-চরিতা মুত” উচতন্য-ভাগবতাদ্ির পরবস্তী হইলেও মহা প্রভুর প্রচারিত ধন্মন ও 

তাহার জীবনচদ্দিত সম্বন্ধে সর্ধাশ্রেষ্ দর্শন ও ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াড়ে। কবি- 

রাজ গোন্বাসীর পদাবলীই আমাদের আলোচ্া বিষয়| তাহার দাশনিক অন্সূষ্টি ও 
পাগ্ডত্য যেরূপ গ্রশংপাবোগ্য কবিত্ব সেইরূপনহ্ে। পদাবলীর কর্বত্ব উপলক্ষ করিয়াই 

এই কথা বলিতেছি-- নতুব1 ঘটনাঁবঙগীর বর্ণনায় তিনি যে অপুর্ব শ্'মতার পরিচয় দিয়াছেন, 

বৈষণখ সাহিত্ে] তাহার তুলন-স্থল অতি অক্সই দৃষ্ট হয়। তাহার বর্ণিত মহাপ্রভুর অস্ৃতায়- 

মান চরিক্রের আস্বাদনে অতি পাষণগ্ের ভ্বাদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে না। গোস্বামীর 

রচিত মংস্কৃত খরস্থাবলীর পদাবলী কালে বিলুপ্ত হইতে পারে--কিস্ত তাহার *চৈতন্ত- 

চিতা মৃত” তাহাকে চিরকালের জন্ত সমর কারয়। রাখিকে। 

(১১) 

কৃষ্ধাস। 

পদদসমি ২। পদসংখ্যা ২৪৩।৯৪১| পদ্ামুত-সমুদ্রকার বাধামোহন ঠাকুবের গরস্থের 
প্রারস্তে নির়লিখিত শ্লোক ছুইটি দুষ্ট হয়, ষখ!-.- 

“বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্তদায়কং। 

পতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যত ককপাশয়া ॥ 
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গুরোঃ গ্রকাশকং শ্রীলকষ্ণখ্যং সর্বসিদ্ধিদং | 
প্রসাদদপদসংযুক্তং বন্দেহহং করুণার্ণবম্ &% 

এই শ্লোক ও রাধামোহন ঠাকুরের ম্বৃত টীকা পাঠে জানা যায়, কষ্গ্রসাদ রাধা- 

মোহনের গুরু জগদানন্দ ঠাকুরের পিত। ছিলেন। এই জগদানন্দ মহাপ্রভুর অসামান্ত পপ্রম 
পাত্র ও সহচর জগদানন্দ পণ্ডিতের অনেক পরবস্তী। রাধামোহন ঠাকুরের পিতামহ 
শ্রীনিবাম আচাধ্য মহা প্রভুর পরবর্তী ছিলেন--এরূপ অবস্থায় রাধামোহুন ঠাকুরের সম- 
সাময়িক জগদানন্দ যে মহাপ্রভুর অনেক পরবত্তা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

রাধামোহন ঠাকুরেন্ধ জন্মকালের আনুমানিক অন্যন বিংশতি বৎসর পুর্বে অথব। 
শ্রীনিবদ আচাধ্যের জন্মের বিংশতি বখসর পরে এই কৃষ্ণগ্রদদের কাল স্থির কব। 

যাইতে পারে। পদামুত-সমুদ্রের এই একটি উক্তি ব্যতীত ইহার জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই 
জান যায় না। 

কষ্প্রসাদের দুইটি মাত্র পদ পদকল্পরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই ছুইটি মাত্র পদেই 
তাহার কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়। যার়। ইনি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আদর্শে পদ 

রচন। করিয়াছেন। তাহার পদ ছুটি সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনা কৌশলে উক্ত স্ুগ্রসিন্ধ 
কবিগণের শিষ্যের অনুপযুক্ত হয় নাই। 

(১২) 

গতিগোবিন্দ 

২২৪৮ দংখ্যক পদ । 

উক্ত পদের তণিতা এইরূপ যথা,-- | 

“মনের আনন্দে, শীনিবাসন্থত, 

গতিগোশিন্দ চিত ভোররে 1” 

রাধামোহুন ঠাকুরের কৃত পদামৃত-সমুদ্রের টাকায় লিখিত হইয়াছে-- 

*শমদাচাধ্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিন্নগতিসংজ্ঞকং |” 
ইহ! দ্বারা জান! যায় ষে শ্রীনিবাস আচার্য্যের এক পুত্রের নাম গতিগোবিন্দ ছিল।' এই 

নাম অপর কোন ব্যক্তির ছিল বলিয়া! জানা যাঁয় নাই) সুত্তরাং ইনিই যে পদকর্তা গতি- 
গোবিন্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীনিবাস আচাগ্য ১৫৮২ খুষ্টানে খেতুরার মহোৎ্সবে 

উপস্থিত হইয়াছিলেন ) তখন তাহার প্রো বয়ন । সুতরাং গতিগোখিন্দ ষোড়শ শতাব্দীর 

শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শহান্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন এইরূপ অন্থমান কর। 

অপঙ্গত হইবে না। সম্ভবতঃ তিনি পদকর্তা বণির়। খ্যাত ছিলেন। পদামুসমুদ্রে ইহার রচিত 

কোন পদ দৃষ্ট হু না। তবে তিনি গোবিন্দদাস নামে পরিচয় দিয়! কোন পদ রচনা 
করিয়া থাকিলে তাহা সুগ্রপিদ্ধ গোখিন্দদাল কাবরাজের সহিত নিশিয়। যাওয়া অসম্ভব নহে। 



১৪২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। [ংর সংখ) 

কিন্ত তিনি যে “"গরিগোবিন্দ" ও ণগোবিন্দদাস” এই উভয় নামেই পদ রচনা করিয়াছেন 

তাহার কোন গ্রমাগ নাই। 

(১৩) 

গুগু দাস 

পদ সম ১। পদ-সংখ্যা ১৬৯৭।২২৪৯। 

“গুগ্তদাস” শবাটি যে উপাধিশ্চক তাহ! সহেই প্রতীত হয়। “৭” উপাধিধারী পদ- 

কর্তৃগণ মধ্যে মুরারিগুপ্ত সর্বাপেক্ষ। গ্রসিদ্ধ। মুরারিগুপ্ত” ভশিতার ছুইটি পদ পদকল্পতরুতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । এই মুরারিগুপ্ত নিজকে পগুপ্তদাস” বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন কিন! 

বল। যায় না। বৈস্তবংশীগ্প ব্যক্তিগণ সকলেই প্দাসগুপ্ত” বলিয়া পরিচয় দিয়া! থাকেন । 

এরূপ অবস্থায়, অপর কোন বৈদ্ভকুলোত্তব ব্যক্তির পক্ষেও এইরূপ পরিচয় দান অসম্ভব 

নছে। শিবাননাঃ ৰল্পভ প্রভৃতি বৈস্কবংশীয় অনেক পদকর্থার পদ পদ্বকল্পতরুতে সংগৃহীত 
হইয়াছে ॥ গুগুদাসের পদ ছুইটিতে কোন বিশেষত্ব নাই। 

(১৪) 

গোকুল। 

পদসংখ্যা-২৮৯৩। গোকুলানন্দ। পদসংখা।--২২৮১৯। 

গোকুলদাস ও গোকুলাননের নামে ছুইটি মাত্র পদ আছে) গোকুল গোকুলাননেরই 
ক্ষেপকি না নিশ্চয় করিয়া বল! য়ায় না। চৈতন্তচরিতামৃতগ্রন্থে নিত্যানন্দের শাখা- 

বর্ণনায় এক গোকুলদাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে 
“টিমন্ত গোকুলদাস হরিহরাঁনন্দ।” (চৈ-চ আদি ১১শ) 

ইহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানা যায়ন1। ইনি সহাগ্রভুর সমসাময়িক এবং 
নিত্যানন্দ প্রভুর একজন পারিষদ ছিলেন। 

এতস্তিম্ন নরহরি চক্রবর্তীর “তক্তিরত্বাকরে* একজন কীর্তনিয়। গোকুলদাসের উল্লেখ 
আছে। নিত্যানন্দ গ্রভুর পু বীরভদ্র গোস্বামী থেতুরীর মহোতসবে ইছার মুখে গোবিন্দ" 

দাসের 'পন্নাবলীর গান শ্রবণে মোহিত হুইয়।-_ 

“গোবিন্দ কবিরাজের ছুটি কর ধরি। 

কছে তুয় কাব্যের বালাই লৈয়। মরি ॥৮ (ভ-র) 

গোকুলদাসের রচিত কৃষ্ণের স্তোত্রে (২৮৯৩ পদ) অন্ুপ্রাসের আধিকা দুই হয়, 
বোধ হয় এইরূপ পদই পরবর্তী সময়ে গোবিন্দ কবিরাদ্দের অপুর্ব অনুপ্রাসময় পদগুলির 
আদর্শ হইয়াছিল। বল। বাহুল্য যে নলোদয়কার কালিদাসের নিকট ঘটকর্পরের 
সায়, কবিরাজ গোবিন্দদাসের লিকট 'নুপ্রামপথের পথিক পদবর্তুগণ সকলেই সম্পূর্ণ 
পরাভূত হইয়াছেন। 



লন ১৩১৬] প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৩ 
(১৫) 

গোপাল । 

পদসংখা!। ১৮০। গোপালদ।স--পদলমষ্টি ৪। পদনংখ্য। ৩৯৪।১২৫৫।২৮৮৪।২৯৭২। 

 *& গোপালভট্ট--পদসংখ্য! ২৭৫২। 

চৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বৃন্দাবনবাপী স্থপ্রসিহ্ম গোস্বামী গোপালতষ্ট ও তত্তিরর 
আরও কয়েকজন গোপালের উল্লেথ পাওয়। যাঁয়। 

প্রথমতঃ | গোপালভট্ট। ইনি স্ুগ্রপিদ্ধ ছয়জন আদি গোস্বামীর মধো একজন । 
ইনি চৈতন্চরিতামৃতকার কৃষ্ণা কবিরাগের অন্য তম শিক্ষাপ্তর ছিলেন যথা-__ 

প্শ্রীবূপ সনাতন ভ্ রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল ভট দাস রঘুনাথ ॥ 
এই ছয় গুরু শিক্ষাগত যে আমার । 

তা সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥* ( চৈ-চ-আদি ১ম পরিচ্ছেদ ) 

কথিত ছে যে “চৈভন্যচরিত।মূত” রচনাকালে গোস্বামী গোপালভষ্ট কৃষ্ণদাস 

কবিরাঁজকে তাহার জীবনবৃত্বাস্ত লিখিতে নিষেধ করেন। ভট্ট গোস্বামীর একাস্ত 
যশোনিংস্পৃহাই যে ইহার একমাত্র কারণ ত্তাহাতে সন্দেহ নাই। সেষাহা হউক 
কৃষ্দাসরচিত “ভক্তমালশ গ্রন্থে (২য় মালায় ) এই রঘুনাথ ভট্টের বৃত্তাস্ত লিখিত হইয়াছে; 

তাহ! হইতে কতিপয় ছত্র নিয়ে উদ্ধত হইতেছে-- 
“মহা প্রভূ যৰে তীর্থ ভ্রমিবারে গেল । 
ভট্টমারী গ্রামে চাতুম্ধান্ত। স্থিতি হৈলা ॥ 
শ্ীমান বেস্কট নামে ভট্ট মহাশয় । 

তাহার গৃহেতে রহে হুইয়! সদয় ॥ 

তাহার নন্দন শ্রীগোপাল ত্র নাম। 

সদাই করয়ে সে গ্রভুর সেবাকাম ॥ 
গ্রভূ তারে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিল। 

হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিল ॥ 
ধা গা ও * বুট 

বিষয় ছাড়িয় বুন্দাবনে আকধিল। 
শ্রীরাধারমণ রূপে বড় রূপা কৈল ॥* 

শেষ পংক্তির ব্যাখ্যায় উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, গোপালভ্ট একটি শালগ্রামচক্রের 

উপাপক ছিলেন। একদ। কোন ধনিভক্ত তাহার বিগ্রহের জন্ত অলঙ্কার বস্ত্রাদি আনিয়! 

দেন। গোপালভট্র শালগ্রামকে শ্রীমৃত্তির যোগ্য বস্ত্রালঙ্কার পরাইতে ন1 পারিয়! অতান্ত 
মনঃক্ষুধ হইয়া! রাজিষাপন করেন। কথিত আছে যে গ্রভাঁতে দেখা গেল শালগ্রামচক্র 



১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! | ২য় সংখ্যা 

ত্িভঙ্গ-ভঙ্গিম মুপলীবদন কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন । গোপালভট্র সম্বন্ধে অপর কোন 

বৃত্তান্ত জান! যায় না। ইনি দাক্ষিণাত্যধাসী হইয়াঁও ষে বঙ্গীয় বৈষ্ব 'মাচাধ্যগণ মধ্যে 

অতি গএ্রধান স্থান লাভ করিয়ছিলেন, এতদ্বারাই তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিতা ও ভক্তির বিশিষ্ট 

পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। এই সময়ে ব্র্গধামে বল্ল ভাচার্সা, বিঠঠগনাথ, কষ্ণদাস পয়নাহারী 

গ্রভৃতি স্ুপ্রপিদ্ধ বৈষ্ঞবাচার্ধ্যগণ জীবিত গাকিলেও বঙ্গীর টবষ্তবসমাজে গোপলভট্রই 

সমধিক পূজিত ছিলেন। ইহার সাধারণ গৌরাঙ্গভক্তিই তাঁহার গ্রপান কারণ। 

২য়- গোপাল দাস। মহাপ্রভূর শাখাগণনায় ইঙ্ার উল্লেখ দেখা যায়-_ 

“রামচক্দ্র কবিচন্দ্র শ্ীগেপালদাল।৮ € চৈ-চ আদি ১*ম) 

৩র-্” গোপাল 'আচাধ্য। মহাপ্রভুর শাখাগণনায় ইহার নাম লিখিত হইয়ছে। 

«গোপাল আচাধ্য মার বিপ্র বাণীনাথ। (চৈ-চ আদি ১০ম) 

৪র্ঘ-_কাশীর গোপ।ল ভট্টাচার্য । ইনি মায়াবাদী বৈদাস্তিকপপ্ডিত গোপালাচাধ্যের ছাত্র, 

নীলাচলে মহাপ্রভুর সহচর ভগবান্ ভষ্টাচাপ্যের ভ্রাতা ছিলেন। গোঁপালের মুখে মায়াবাদ 

শ্রবণে ধর্্মনই হইবে বলিম। ভগবান্ ভট্টাচাখ্য ইহাকে নীলাচল হইতে দেশে পাঠাইয়া 

দেন। (চৈ-চ অস্ত ২য় পরিচ্ছেদ) 

«ম--নিত্যানন্দের সহচর গোপাল-- 

“নর্তক গোপাল রামভদ্র গৌরদাস।” (চৈ-চ-আদি ১১শ) 

এই সকল গোপালের মধ্যে গোপালভট্রের পদের সহিত কাহারগু পদ মিশিবার 

সম্ভাবন।' নাই। গোপালভট্ট খাটি ব্রজভাষায় ( হথাকণিত ব্রজধুলি নহে) পদরচন। 

করিয়াছেন। যদ্দিও কালক্রমে লেখকগণের হস্তে বিগ্যাপতির মৈথিলপদাবলীর ন্যায় 

ব্রজভাষার পদ গুলিও বঙগদেশে প্রচারিভ হইয়া কিয়ৎপরিমাপ বিকৃত হইয়াছে, তথ।পি তাহ! 

বাঙ্গালা ও তথাকথিত ব্রজবুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দিনিষ। গোপাল ভ্টের ভণিতাযুক্ত 
পদটি বাঙ্গালা ও ব্রগবুলি পদের সহিত তুলন! করিলেই ইহা বুঝ! যাইবে । এই ব্রজভাষা 
ও তথাকথিত ব্রজবুলি সন্ধে স্থানান্তরে বিস্ৃতভাবে আলোচন! করার ইচ্ছা আছে। 

ভাষাগত প্রমাণ দর্শনে *“€গাপালদাদ* ভণিতার ২৮৮৪ সংখ্যক পদটিও গোপালভট্টের রচিত 

বলি ঠাতীতি হয়। ভাষার বিশেষত্ব ভিন্ন গোপালভট্রের পর্দে আর কিছু বিশেষত্ব নাই। 

“গোপাল” ও *গোপালদাস* ভণিতাযুক্ত অবশি পদগুপি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে এক 

মাক্াবাদী গোপালের কথ। ছাড়িয়। দিলে অবশিষ্ট গোপাল”গণ মকলেই তুল্যভাবে এই সকল 
পদের কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন। |বশেষ- প্রমাণের অভাবে এই সকল পদের রচগ্লিত 

সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পার! যান না। গোপালদাসের পদ ““পদামুতসমুদ্রে” উদ্ধৃত 
হইয়াছে, হ্ুতরাং পদকর্তা গোপালদান যে রাধামোহুন ঠাকুরের পুর্বববর্তী সে বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নাই। রচনাদর্শনে ১৮০/৩৯৪।১২৫৫ সংখ্যক পদগুলি একজনের রচিত হওয়াই সম্ভব 
বোধ হর়। পদগুলি কবিত্বাংশে মন্দ নকে। 



মন ১৩১৬ ] গ্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৫ 

(১৬) 

গোপী। 
৯৪৯৩ সংখাক পন । গোপীকান্ত_পদসম্টি ৪। পদসংথ]1---৫৯৫।৫৯৬।২৩১০।২৯৪৯। 

গোগীরমণ--১৬০৫ সংখ্যক পদ। 

“চৈতন্ডচরিতামৃতে” নবন্বীপবাপী গৌরাঙতক্তগণের মধ্যে গোপীকাস্তের উল্লেখ 
পেখা যায়--, 

“নিধি মিশ্র গোপীকাস্ত মিঅ ভগবান্।” (চৈন্চ-আদি ১ম) 
গোপীকান্তের ভণিতাযুক্ত পদগুলির আলোচনা দ্বারা «“গোপীকান্ত* নামধারী ছইজন 

গোপীকাস্তের অস্তিত্ব গ্রমাণিন্ত হয়। চৈতন্চরিতামুতের বর্ণিত গোপীকান্ত যে মহা গ্রুণ 

সমণাময়িক উক্ত গ্রন্থপাঠে এ সহ্থন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। পঙ্গান্তরে ২৩১ সংখাক 

পদের রচয়িত! গোগীকান্ত প্রলিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্ণা ভ্ীনিবান আচার্য ভগণদক্জ € ভক্তি গ্রস্থ 
গ্রচারের গুণকীত্তন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচাম্য মহা প্রভুর -"ক পরবন্ী। ন্থতরাং 
পৃর্ব্বোক্ত পদের রচগ্লিত৷ গে'গীকান্ত চৈভন্তচরি হাঁম/ল্। বণিত গোপীকাস্থ হঈতে বিভিন্ন 
ব্ঞ্ি। গোগীকাপ্তের ভণিতাধুক্ক সমস্ত শদই এই গোপীকান্তের রচিত কি না-_ 

তৎ্সন্বন্ধে এইমাঁজ বলা ধাইতে পারে যে--৫৯৫।৫৯৬ সংখ্যক পদের রচন! হইতে আবশিষ্ট 

পদ ছুটির প্লচদ। বিভিন্ন গ্রকৃতির। বিষরডেদ ভাষা ৪ ভাবের এইরূপ বৈষম্য হওয়াও 

বিচির নে, শতরাং এ সন্বন্ধে নিশ্চয় কোন কথা বলাযায ন।। শ্রীনিবাস আচার্যোর পরে. 
ও নৈষ্বদাসের পুর্দো ইহার কাল নিণীত হইন্েছে, সুতরাং উনি সপ্জদশ শতাব্দীর লোক । 

গো'পীরমণ সন্ধঞ্চে আমরা কিছু জানি না। ইহার প্রটি কবিতাংশে উত্তম। 

গোপী-_এই নামটি গোগীঙ্ান্থ, গোগীরমণ না গোপীনাথ ইত্যাদি কোন্ নামের 

সংক্ষেপ তাহা ঠিক বলা যাস না। চৈন্তন্যগরি-্কামুতের আদিলীলার 5*ম পরিচ্ছেদে হইজন 

গোগীনাথের উশ্লেখ লাছে। গোপী নামান্কিত পদটি এই সঙ্কলের মধো কোন বাক্তি ব1 

অন্ত কাহার? রচিত কি না তাহা ণপিবর উপায় নাই। 

(১৭) 

গোবদ্ধন । ১ 

পদসমটি--১৬। ৃ 

পদসংখা(--:১২৪৫1১৪৩৯।১৪৫০1১৪৫১1১৪৫৩।১৪৫৫-১৪৫৭।১৪৭০-১৪৭৬:১৫৬৯ | 

গোঁবর্ধন দাস ন্বকবি ছিলেন; ছুঃখের নিষয় ভার সন্বন্ধে কিছুই জান! যাঁষ ন|। 

“পদ মতসমুদ্রে” ইস্টার কোন পদ উদ্ধৃত হুয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি রাধামোহন ঠাঁকুরের 

পরবর্তী ছিলেন ॥ ইনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুঞি এই উভয়বিধ পদই রচনা করিয়াছেন-- 
১১৩৫।১৪৫০।১৪৭৪।১৫৬৯ সংখাক পদগুপি বাগ্গাল! রচনার ও 'অবশিই পদগুলি তাহার 

ব্রজবুলি রচনার দৃষ্টাস্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাহতে পারে। ইহার উত্তয়বিধ পদই ম্ুললিত-_. 
১৪ 



১০৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ২ সংখ্যা 

“গৌর বরণ, হিরণ কিরণ, 
সসরুণ বসন তায়। 

রাত! উৎপল, নয়ন যুগল, 

তরেম ধারা বহি যায়” 

লং “বরে শ্যাম, নবীন কাম, 

নবীন বৃন্দা-বিপিন ধাম 

সঙ্গে নবীন, নাগরীগণ, 

নব খুপতি রাতিয়।” 

ইত্যাদি পদগুলি রচন1 ও বর্ণনার মাধুর্ষে বৈষ্ণব কবিগণের উৎকৃষ্ট পদ মধ্যে গণনীয়। 
যেসকল বৈষুব কবি বিশুদ্ধ খাঙ্গালা ও রজবুলি এই উভয়বিধ পদ-রচনায় সমান 

ধঙ্গতার পরিচয় দিয়াছেন ঠাহাদিগের মধ্যে অন্ততম বলিয়। গোবদ্ধনের নাঁম উল্লেখযোগা। 

| (১৮) ও 

গোবিন্দ ঘেষ। 

পদ সমষ্টি ৬। 

পদসংখয।--১৯*২৬।/১৫৯৪।১৬*৩।১৬১৯।২০৫৭।২০৭৫। 

গোবিন্দ ঘোষ মাধব ও বামুদেব নামক ভ্রাতদ্বম সহ মহ প্রভুর সমলাময়িক এবং াহাল 

একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। ইহার বাঁদস্থান কোথায় ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়! 

যায় ন। পুরাতত্বানুসদ্ধিংসু কোন কোন ব্যক্তি ইহ্দিগের জন্ম-স্থান কুলীনগ্রাম ও কেহ 

নবদ্বীপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন--কিস্ত চৈতন্'ভাগবত, টৈতন্তচরিতামূত প্রভৃতি গ্রন্থে 

কুত্রাপি ইহা দিগের নাম কুলীনগ্রামবাসিগণের গণনায় উল্লিখিত হয় নাই। ইহশার্দিগের 

নিবাস যে নবহ্থীপে ছিল এরূপ ম্প্ট উন্েখগ আমরা কোন স্থলে প্রাপ্ত হই নাই। যাহা 

হউক মহাপ্রভু সন্যাসগ্রহণের পর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে নীলাচপে প্রত্যাবৃন্ত হুইয়। 

তাহার দেশভ্রমণের সহচর কুষ্ণদাঁম দ্বারা নবদ্বীপের ভক্তমগ্ডলীর নিকট সংবাদ পাঠাইলে 

সেই বৎসর তাহার শ্রীচরণ দর্শন উপলক্ষে ষে নকল ভক্ত নীলাচলে গমন করিয়াছলেন-__ 
তন্মধ্যে আমর! এই তিন ভ্রাত্তার উল্লেখ পাই। গে'পীনাথ ভট্টাচাধ্য ইহ'দিগকে দেখাইয়। 

রাজ! গ্রতাপরুদ্রকে বলিয়াছিলেন,-- 

"গোবিন্দ মাধব ঘোষ এই বান ঘোঁষ। 

তিন ভাইর কীর্তনে গ্রভু পাঁয়েন সম্তোষ ॥৮ 

ইহা বারা বোধ হয় যে, ইহীর! নবহীপে আদি-লীলার সময়েও মহাগ্রভূর সহচর 

ছিলেন। পূর্ব-বর্ণিত ভক্তমণ্ডলী লইয়। মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের রথের সন্মথে যে উদ্দাম 
নৃত্য করেন তৎসময়ে এই গোবিন্দ ঘোষ-_চারিটি গ্রধান কীর্ভন-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীর 

দলপতি হইয়াছিলেন,-উ হার ভ্রাতৃছয়ও এ মশ্প্রদায়ে গান করেন। 



লন ১৩১৬] প্রথম কুমারগুণ্ডের ভুখানি খোদিতলিপি ১১৩ 
(১২) ৮5, ভূ (?) কটক বন্তেভ্য () ছান্দশ ব্রাঙ্গণ বরাহস্বামিনে 

1৩5 দ্ধ ৪৪৪৬৪ ৪ 

(১৩) .***ত, ভুম্যাদানক্ষপ (1) চ শুণু €) গুণমনুচিস্ত্য শরীরকল্যা ($) 
নকস্ত চো. ্ 

(১৪) শ উত্তঞ্চ ভগবতাদৈপাঁয়নেন। স্বদত্তাং পরদতাম্বা......**. 
(১৫) "** তৃভিঃ সহ পচ্যতি ষস্টিং] বর্ধসহত্রাণি স্বগৃর্গে মোদতি 

ভূমিদ[$] ***** 
(১৬) *** পুর্ববদত্তাং দ্বিজাতিভ্য যত্বীপ্রক্ষ যুধিঠিরমহী[ং].'....... 
(১৭) :****. [ও] যং শ্রীভদ্রেণ উৎকীর্নং স্বপ্রেশ্বর দাসোন]1.*.*, 
ইহার অন্যবাদ সম্ভবপর নহে। তবে এই পন্যন্ত বল! যাইতে পারে ষে ক্ষুত্রক গ্রামবাসী 

শিবশন্া ও নাগশর্্মা নামক ব্রাঙ্গণদ্ধয়কে মহাখুষাপার বিষয়ান্তর্গত কোন গ্রাম বা ভূমি 
গদ্ত্ত হইয়াছিল। এততম্ব্য শীত বিষ্যদেবশল্মন্ (বিশ্বদেবশশ্মন্) ও বিষা (বিশ্ব) ভদ্র নামক 

ব্ক্কিদ্ব ও আটগী গ্রামের অধ্যক্ষের (গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ) নাম উল্লেখ আছে। লীবীধর্ম, 

ক্ষবমালভা ইতাদি বাক্যে ম্পই বুঝ! যায় যে প্রদত্ত ভূমি বা! গ্রাম পুর্বে কোন ব্রাঙ্মণকে প্রদত্ত 

হইয়াছিল বা কোন ব্রাঙ্দণের অধিকারে ছিল এবং তাহার মালকান স্বত্ব রহত করাইয়! 

উপরোক্ত ব্রাঙ্মণদ্বয়কে দাঁন করিতে হইয়াছে । এরপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন খোদিতলিপিসমুহে অতীব 
বিরল । নীবীধর্ম্দেত কথ। পূর্বে মহারাঙ্দ শিবরাজের তাত্রশাসনে প্রকাশ করিয়াছি। 

খোদ্দিতপিপির শেষভাগে বরাহম্বামী নামক জনৈক ব্রাঙ্গণের নাম পাওয়া যায় । প্বরাহু- 

শ্বামিনে দত্তং” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অন্থমান হয় ইহ! পূর্বে বরাহন্বামীকেই দেওয়া 

হইয়াছিল। বরাহন্বামী ছান্দন (সাঁমবেদীয়) ব্রাঙ্গণ ছিলেন । খোদিতলিপির শেষ 

পংক্তিতে বলা "মাছে ষে ইহ! স্বপ্রেখ্বর দানকর্তক খোদ্িত হুইয়াছে। এতদ্বযতীত এই 
থোদিতলিপি হইতে মার কিছু বলিবার যোগ্য কথা নাই। 

্রীরাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 

হ€ 



১৩১৫ সালের বঙ্গ-নাহিতোর বিবরণ 
বসরেয় মধ্যে বত বাঙ্গাল1-পুশ্তক প্রকাশিত হয়, বৎসরের শেষে “বঙগীয়-সাহিত্য- 

পরিষদ, ১৩০৯ সাল হইতে ভাহার একট! বিবরণ প্রস্তত করিয়া আমিতেছেন। ১৩১১ সাল 

পর্য্যপ্ত প্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের উপর এই কার্ধের ভার ছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দ 

হইতে এই বিবরণ প্রস্ততের ভার, আমার উপর অর্পিত হয়। তদনুসাঁরে আমি অস্ত ১৩১৫ 

সালে গুকাশিত বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ লইয়! আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই 

বিবরণে অসম্পূর্ণতা-ক্রুটি বণেষ্টই পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা । তজ্জন্ত পুর্বেই একট! 

কৈফিরৎ দিয়! রাখিতেছি। বাঙ্গালাদেশে কোণায় কখন্ কি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, তাহ 

জানিবার আপাততঃ কোন উপাঁয় নাই। অলিতে গলিতে মুদ্রাযস্ত্র। কত বই ছাপ! হুই-. 

তেছে, তাহার সংবাদ কে রাখে? অবশ্য নরকারী আফিসে সাধারণতঃ, গ্রত্যেক মুদ্রিত 

গ্রন্থের একখণ্ড মুদ্রাকর-করক প্রেরিত হইয়। থাকে । (বঙ্গল্ লাইব্রেরিতে যে সমস্ত মুদ্রিত 

পুস্তকা্দি প্রেরিত হয়, তিন মাস অন্তর তাহাদের একটা সরকারী স্তানিক। প্রকাশিত হইয়। 

থাকে; কিন্তু ছুংখের বিষয়--এই তাঁপিকাটী অত্তান্ত অসম্পূর্ণভাবে নিতান্ত অ-সময়ে 

প্রকাশিত হইয়। থাকে । বিগত ৮ই মে পধ্যন্ত মোটে ছয় মাসের ভালিক! সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

বাকী ছয় মাসের তালিকা পাইবার উপায় নাই। এ অবস্থায় মালিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 

দৈনিক পত্রের সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন হইতে, পুস্তকালয়ের গ্রস্থ-তালিক। হইতে গত বৎসরে 

গ্কাশিত গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে ছইবে। প্র লিখিয়। ফল হয় না-কাজেই মফঃ- 

স্বলের ন৷ হউক,অস্ততঃ কলিকাতার ছাপাখানাতে ঘুরি! ঘুরিয়া নূতন পুস্তকের সন্ধান লইতে 

হইবে। এইরূপে ও নানা প্রকারে পুস্তক ও তালিকা সংগ্রহ করিতে যাওয়ায় সংগ্রহকার্ষ্যে 

ক্রুটি হগয়ারই সম্ভাবনা । তজ্জন্ত সকলের নিকট ক্ষমা-প্রার্থন। করিতেছি । 

“পরিষদ” সাহিত্যের পজী-রক্ষার অন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন--বৎসরের মধ্যে বত 

বাঙ্গাণ। গ্রন্থ, প্রকাশিত হয়--তাহার শ্রেণীবিভাগনহ তালিক! গ্রস্তত করিয়! বৎসরাস্তে সাছি- 

ত্যের'গতি ও পরিপুষ্টির আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু, বঙ্গভাষায় 

প্রকাশিত গ্রন্থের প্রত্যেক মুদ্রাকর, প্রকাশক ব! গ্রস্থকারের সাহাব্য ব্যতীত এই কার্ধা, 

সম্পর হওয়া অসম্ভব। এজস্ঠ পরিষদ্, গ্রতিবৎসরই তাহার সনির্বন্ধ অনুরোধ ও সানুনয় 

প্রার্থন। জানাইয়। আসিতেছেন। এরপ স্থলে তাহার! যদি তাছার্দের এক এক থণ্ড বই 
সাহিত্-পরিষদে অনুগ্রহ্পূর্বক পাঠাইয়! দেন, তাহা হইলে পাহিত্য-পরিষদের পাঠাগারে 
নেগুলি সবত্বে রক্ষিত হইবে এবং বৎসরান্তে আলোচনার সময়ে বহু সাহিত্য-সেবীদ্দের নিকট 

সেগুলির নাম ও পরিচয় দেওয়। যাইবে। | 

বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ দিবার পুর্বে একটী কথা বলিয়! রাখা উচিত, মনে করিতেছি । 



লন ১৩১৬ ] ১৩১৫ সালের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ ১১৫ 
পরিষদের নিয়মানুপারে, আপাততঃ সুনঙ্গত কারণে, পরিষদ, কোন গ্রছ্থের সমালোচনার 

ব্যবস্থা রাখেন নাই । কাজেই আমাদের এই বিবর্নীতে কোন পুস্তকের মমালোচন! থাকিবে 

ন1। তবে এই সাহিত্য-বিবরণের মধো পাহিত্যের বিভিন্ন-বিভাগ-সন্বদ্ধে গতি লক্ষ্য কৰিয়! 

যা'ছুই চারি কথ! বল! হয়, তাহারও একট! পরোক্ষ ফল, সাহিত্যের উপর ফলে। বর্তমান 

প্রবন্ধে তাহার একটু আভা দেখাইতে চেষ্ট। করিব। কিন্তু সে চেষ্টার কেহ যদি ক্রেটি 
দেখেন, তাহ! আমার ত্রুটি বলিম। বুঝিবেন _পরিষদের নয়। 

আলোচ্যবর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পথ্্যন্ত অন্যুন ৬৪৩ খানি নুতন বাঙ্গাল! পুস্তক গ্রকাশিত 

হইয়াছে । কিন্তু গতবর্ষের মুদ্রিত বাঙ্গাল।-পুস্তকের সংখ্যা ৮৭৪। তন্মধ্যে যে মকল পুস্তকের 

নুতনসংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ] ২৩১। এগুলির সংখ্যা, তালিকা-ভূক্ত হয় নাই। 

ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গাল ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৬১৬ থানি পুস্তকের বিষয়ঙেদে 

শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়-_ চে 

আলোচ্ বর্ষে, 

কলাবিগ্ঠায় ১৬ 

আবনীতে ২৯ 

নাটকাদিছে ৪৬ 

উপন্তাসে ৮৪ 

ইতিহাস-ভূগোলে ১৮ 

সাহিত্যে ৩৯ 

আইনে ৩ 

চিকিৎসায় ৪ € 

দশনে ৪ 

কাব্য ও কবিতায় ৪২ 

ধর্্ম-বিষয়ে ১৯০ 

ভ্রমণ-বিবরণে ১ 

বিজ্ঞানে ১৭ ৪ 

বিবিধ বিষয়ে ৮২ 

মোট ৬১৬ খানি পুস্তক প্রকাশত হইয়াছে । 

১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৫ পর্যাস্ত মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিলে, দেখ! ধায়- 



১১৬ সাহিত্য-প্ররিষৎ"পত্রিকা [ ২ সংখ্যা 
প্রেণী ১৩৯১৪ ১৩১৪ ১৩১১ ১৩১২ ১৩১৩ ১৩১৪ ১৩১৫ 

১) কলাবিদ্যার ৬ ৫ ্ ৫ ণ ১৬ ২। জীবনীতে ১৫ ১৭ ২১ ১৮ ১৪ ১৬ ২৯ ৩। নটকাদিতে ৩৭ ৪৩ ৩৬ ৫২ ৪২ ৩৮ ৪৬ ৪ | উপন্যাসে ৫ ৪৮ ৭৫ ৬৪ ৫৩ €৪ ৮৪ ৫ | ইতিহ|স-ভুগে।লে ১৫ ১৬ ২১ ২* ১৭ ২, ১৮ ৬। সাহিতের ৯৮ ১৯৬ ১১১ ১২৫ ১২২ ১৪৩ ৩৪ ৭। আইনে & ন্ ৫ রা & ্ ৩ ৮। চিকিৎসায় ৩৭ ২৮ ৩৩ ৪ ২৭ - ৩৯ ৪ € ৯ দর্শনে ৫ ণ ণ ৪ ণ. ৮ ৪ ১*। কাব্যে ও কষিতায় ৭৩ ৯ ১০২ ৮২ ৮৭ ১১০ ৪২ ১১। ধর্মিফয়ে ৩ ৫২ ৮ ৮৪ ণ€ ণও ১৯২ ১২। বিজ্ঞানে ৩৪ ৪৫ ৪৮ ৫৩ ৩৫ ২৫ ১৭ ১৩। বিবিধনিষয়ে ১২৫. ' ১১৩ ১০৩ ১৫৯ ১৬৩ ২৭০ ১০৭ ১৪। ভ্রমণ -বৃত্ত সে ৫ ৬ ৮ ৪ ৫ ৩ ১ 
মোট ৫৫৭ ৫৯২ ৬৫৭ ৭০৫ ৬৬ ৭৯৫ ৬৪৩ 

১৩১৫ সালে প্রকাশিত বাঙ্গাল! পুস্তকের তালিকা । 
নুতন গ্রস্থ বিষয় 957 ৰ প্রথম সংস্করণ নুতন সংস্করণ পুনমুজ্রণ অনুব!দ মোট স্কুলগাঠয সাধারণপ1ঠ্য মোট 

ধরিস্২৯ পাস পুস্তক সাময়িকপত্র পুস্তক পুস্তক সাময়িকগত্র 
3 । কলাবিদ্যায় ১৬ ১১ ৩ ১৯ ১১ ১৫ ১৫ ৪৬ ৬।জীবন'তে ১৭ ১০ ২৯ ৩৯ ৩৯ 
৩ 1 নাটকাদিতে ৪৬ ৪ ৫* ৫5 ৫৯ ৪ । উপন্টাসে ৮৪ ৩৫ ১১৯ ১১৪ ১১৯ «| ইতিহাস-ভুগোলে ১৮ ৮ ১২ ৩৪ ৮ ১৫ ৩ ৩৮ ৬ সডতো ৩৯ ৫১ ১৬ ৮১ $ ৯৬ ৭। আইনে ও ১ ৪ ৪ ৪ ৮। চিকিৎসায় 8৫ ৩৫ ১৮ ৬৩ ৩৪ ৯৮ ৯৮ 
»। ফিবিধ বিষয়ে ১০১ ৪৪৬ ৪৯ ১৫০ ৪8৪৬ ১২ ৫৮৪ ৯৯৬ ১০ | দর্শনে ৪ ৪ ৪ 
১১ ॥ কাবা ও কষিতায় ৪২ ৬ ৪৮ ৫ ৪৩ 8৮ ১২। ধর্দ্দাবিষয়ে ১৯২ ৪৬ ১৫ ₹ত ২০৭ ৪৬ ৩ ২৫, ১৫৩ ১৩। বিজ্ঞানে ১৭ ২৬ ৪৩ ৩৬ ণ ৪৩ 
১৬ ॥জ্রমণে ১ 

টৈ রা ৯ ১ ১৫ ॥হাজনীতিবিষক্কে ৩ ণ ণ ণ 
সারির ররর হট ৬৪৩ ৮৭৪ ৫৪৬ ১৬৭ ১২৪৩ 3৪২৯ 



পন ১৩১৬] ১৩১৫ সালের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ ১১৭ 

থুষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ুত্র ধর্মপুন্তিক গুলি, এবারও পূর্বব পূর্বব বর্ষের সার তালিক! মধ্যে ধরা 

হয় নাই। 

পূর্বোক্ত বিভাগের মধো-_ 

ইতিহাপ ও ভূগোলের ১৮ খানির মধ্যে--১৫ খানি 
সাহিত্যের ৩৯ ১, ১১ 7৩০ 5১ 
কাব্য ও কবিতার ৪২ ১, 1, --& ১, 
বিজ্ঞানবিষয়ক ইত 25 ০ 2 

বিবিধ বিষয়ক ৮২ ১, ,১ 77১২ ৯ 

মোট ৬৯ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য 

(ক) কলাবিগ্ভ--এ বিভাগের ১৬ খানি পুস্তকের মধ্যে ৪ থানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। 
১। ব্রন্ম-সঙ্গীত ম্বরলিপি--কাঙ্জাণীচরণ সেন। 

২। চিন্রবিস্তা-শিক্ষা (১ম ভাগ) 

৩। চিত্রবিস্তা-শিক্ষা ( ২য় ভাগ) 

৪। শিল্প রত্রাবলী (১ম খণ্ড )--মনোমোহন দাস ও অমূল্যরতন পাল। 

ব্রজেনত্রকুমার গুহ 

কলাবিগ্ভাবিভাগে এবারেও আমর! আশানুরূপ ফল পাই নাই। কোন একট! কলা, 
রীতিমত শিক্ষা দিবার অ'ভগ্রায়ে তাহার বর্পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, উপর স্তর পর্যন্ত 

শিক্ষা দিবার জন্া ক্রমবিন্তস্ত পাঠ্যপুস্তক লিখিতে, কাহারও চে দেখিনা । ফটোগ্রাফি, 

চিন্রিগ্ত', বর্ণবিজ্ঞান গাভূতি বিষয়ে পুর্ন পূর্ব্ব সরে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; 
তাহার মধ্যে ছুই এক খানি ভাগ বই যেন আছে, তাহা নয়? কিন্তুরীতি-বিশুদ্ধ প্রণা লীতে 

এ সকল বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে, কেহ আজিও প্রবৃন্ধ হন নাই। মঙ্গীত-কলাপন্বন্ধে নানাবিধ 
বাজনার বোল্, নানারূপ রাগ-রাগিণীর গৎ, নানাবিধ ওস্তাদী আলাপ এবং বহছ্বিধ গান- 
সংগ্রহের বহু গ্রকার পুস্তক বাহির হইয়াছে । কিন্তু সর্গীত-শান্ত্রে পারদশী অধ্যাপকগণ, 

সঙ্গীত-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে গ্রন্থ-লিখিতে গ্রলুবধ হন না! এ সম্বদ্বেুই এক খানা বইযে ন! 

আছে, এমনও নয়; কিন্তু আজ পধ্যন্ত এ বিষয়ে কেহ লাগিয়,পড়িয়! উঠেন নাই। এই 

কলিকাতা সহরেই ভারতসঙ্গীহসমাজ আছে, কাছাদের 'সঙ্গীত-গ্রকাশিকা, আছে) অথচ 

'শঁমা্দিগকে বংদর বৎসর এইরূপ আক্ষেশ করিতে হয়। শ্পঙ্গীত-গ্রকাশিকার” প্রতি 
মাসে নৃতন পুরাতন গানের স্বরলিপি ভিন্ন আর কিছু থাকে না। সঙ্গীত-সনাজ, নাট্যকলার 

অনুরাগী; কিন্তু সঙ্গীত-প্রকাশিকায় ভারতের নাট্যশান্ত্রের একট! ধারাবাহিক হবার 

যদি গুকাশিত হইত, তাহ] হইলেও, আমাদের একটা খেদ মিটিত। 

“শিল্পরত্বাবলীতে” সাবান, তেল, গন্ধদ্রব্যাদি গ্রাস্তত করিবার গ্রণালীগুলি, সাধারণ 

ভাবে আলোচিত হইয়াছে । অন্তান্ত শিল্প-সম্পর্কে এ-বায়ে ভাল বই প্রকাশিত ন! হইলেও, 



১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [হয সংখ্যা 

বাঙ্গাল! মাসিক পত্রগুলি শিল্প গ্রন্থের তাব কতক পরিমাণে দূর করিয়াছে। এ গুলির আলো!- 

চনা করিলে, বিলক্ষণ প্রভীগমান হয়, ভারতের মুত শিল্পের পুনঃ-সব্জীবন করিবার উদ্দেস্তে 

বাঙ্গালীর প্রাণ কাদিয়াছে। বাঙ্গালী যগা-সময়ে সুযোগ ছাড়ে নাই। এসময় শিল্পগ্রঙ্থের 

ধাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং সে সকল গ্রন্থ, যাহাতে সহজ-বোধ্য হয়ৎ তহ্িষয়ে সকলেরই 

চেষ্টাবান্ হওয়৷ উচিত । ছুইখানি সঙ্গীত-গ্রথ ব1 পাঁচ খানি পাকগরণালী, গ্রকাশিত 
হইলেই,কলাবিগ্তার আলোচন। হইতেছে'বলিয়! সন্তষ্ট থাকিলে, চলিবে ন| | শিল্পকলা-বিষন্নক 

মুরোপীয় গ্রন্থাদি, সরল বাঙ্গালায় সার-সম্কলন করিলেও, চলিতে পারে। যাহ! হউক, গত 
বর্ষে এ বিষয়ে ষে একটু আধটু চেষ্ঠা হইয়াছে-তাহাই ষথেষ্ট। 

(খ) জীবনী--এই বিভাগের ২৯ থানি পুস্তকের মধ্যে নিয়লিখিত ১২ খানি পুস্তক 
উল্লেখ-যোগ্য। বথ।-_ 

১। দগ্জানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত--শিশিরকুমার ঘোধাল। 

২। মহুষি দেবেজ্রনাথ--যোগেন্দ্রনাথ সরকার। 

৩। সিদ্ধ-পীবনী-_ব্রহ্গানন্দ ভারতী । 

৪। কৃষ্ঃচন্দ্রপাল-্মথুরানাথ নাথ। 

৫। আর্য্যতনারী (১ম ভাগ )-__কালীপ্রপর দাসগুণ্ড ও দক্ষিণারঞ্জন মিরমজুমদার। 

৬। বালগঙ্গাধর তিলক-_নিতাইঠাদ মুখোপাধ্যায়। 
৭। বুজ্ধদেব-চরিত-_কালীগ্রসন্ন বিদ্ভারত্ব 
৯৮। বিস্ভাপাগর- যোগীন্দ্রনাথ সরকার। 

৯। ছজরং মহুন্মপের জীবনী ( মাসলেম পতক1)--ডাক্তার সৈয়দ আবুগ হোসেন । 

১০। সাহিত্য-সেবক--শিবরতন মিত্র। 

১১। নবীনবাবু-- 

১২। রাজনারায়ণ বনু 

এতস্তিক্ন নান। মাসিক পত্রে আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি কর্্দবীর, ধর্মবীর ও জ্ঞানবীরের 

জীবনী, প্রকাশিত হুইয়াছে। ইন! একটা স্ুলক্ষণ--সন্দেহ নাই। গত বংসরে প্বশীয় 

সাহিত্য-সেবকে” শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়, স্বকীয় পরিশ্রমের যণেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত মথুরনাথ নাথ; বাঙগালাদেশের নাদি খৃষ্টান কৃষ্ণচন্দ্র পালের জীবন-বৃন্তাস্তে অনেক 
প্রয়োঞনীর কথার আভাস দিগ্নাছেন। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের অসামান্ত জ্ঞানী দয়ানন্দ 

সরম্বভীর জীবনী, বাঙ্গালায় প্রকাশ--আনন্দের বিষয়ঃ তাহাতে সন্দেহ নাই। বালগঙ্গাধর 

তিলকের জীবনীখানি, এরূপ ক্ষীণ-কলেবর ন| হইলেই, যেন ভাল হইত। যাহ! হউক, দেখা 
যাইতেছে, আলোচা বর্ষে জীবনী-পুস্তকগুলি, মোটের উপর মনা হয় নাই। আমার মনে 
হয়, প্রতি বর্ষে অনেকগু(লে করিয়া জীবনচরিত প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। 

পৃর্বেধ যেমন পুরাণপাঠ, কথকত। ইত্যাদির বছল প্রচার ও আদর ছিল--তাহার উদ্দে ও 



গল ১৩১৬ ] ১৩১৫ সালের বঙ্গ-মাহিত্যের বিবরণ ১১৯ 
পরিগাম, জীবনীপাঠেরই তুল্য। আমাদের বর্তমান সমাজে যাহাতে জীবনীগ্রন্থ, সেইযপ হয়, 
তাহার ব্যবস্থা হওয়। উচিত। আমরা মহতের আদর করিতে যতই শিখিব, আমাদের 
দেশে জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা, ততই বৃদ্ধি পাইবে। 

(গ) নাটকার্দি--এই শ্রেণীর ৪৬ থানি পুস্তকের মধ্যে ২১ খানি উল্লেখ-যোগ্য $-- 

১। অশোক-ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্াবিনোদ। 

২। বরুণা-_ 
৩। বাসস্ত- ৮৯ 

৪। শারদেোৎসব--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

৫ | হিন্টাহাফেজ-_-মতুলকৃষ্ণ মিত্র। 
৬। দেলেরা--ননীলাল স্থর। 

৭। মাতৃপুজ। ঝ| শ্বর্গোদ্ধার-_কুঞ্জবিহবারী গাঙ্গুলি। 
৮। উযা__মহেন্দ্রনাথ তালুকদার | 
৯ । ম্বপ্র-মিলন গীতি-নাট্য--কামাখ্যাগ্রসাদ সেন। 

১*। দলিত।-ফণিনী--অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। 

১১। গ্রহসন-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

১২। প্রতাপদিংহ--শশিতৃষণ মজুমদার। 

১৬। অদৃষ্ট--হরিচরণ সেনগুপ্ড। 

১৪। শ্রীমত্তীর বন্দে মাতরম্ ব। মহিলা-মিলন--শ্তা মাপদ নাগ। 

১৫। মেবার-পতন-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 

১৬। শান্তি-কি-শান্তি-_গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

১৭। শোরাব-রুস্তাম-_ছিজেপগ্রলাল রায়। 

১৮। বীর-পূ্জাস্পহুরনাথ বনু। 
১৯। কংদ-বধ--অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
২০। রণঞ্জিতের জীবন-যজ্ঞ 

২১। জরদ্রথ-বধ গীতাভিনয়--কালীকিঙ্কর সেন। 

গত ও গত পুর্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসরও নাটক-শ্রেমীতে কয়েক খানি,উত্তম পুস্তক 
বাহির হইয়াছে । তাহার মধ্যে ধতিহাসিক নাঁটকগুলিই, প্রধান ও সংখ্যায় অধিক । দেখা 

যাইতেছে, নাট্যকারের! গত ছুই বৎসর বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস লইয় উঠি! 

পড়িয়! লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ যাহাই হউক, ফলে আমরা কয়েকখানি পাঠোপ- 
যোগী নাটক পাইয়াছি। গীত-নাট্যে কল্পনাগ্রহ্ত কয়েকখানি নাটকও প্রকাশিত হইয়াছে। 
গত বৎসর সামাজিক নাটক ৫ খানি বই গ্রকাশিত হয় নাই। প্রতিহালিক নাটক ধাহারা 
লেখেন, তাহাদের অনেকে ইতিহাপের সন্মানট! মলাটে মাত্র বজায় রাখেন। কেহ এক- 



১২৩. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২য় সংখা। 

খানি মাত্র ইতিছান, কেহ পাচখান। ইতিহাসের পাচ জায়গ! দেখিয়া, এতিহাসিক নাটক 

লিখিয়! থাকেন। ফলে, এ সকল নাটকে ইতিহাসের “নাজ! মুড়ে।” খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। 

এই মকল এ্রতিহাসিক নাট্য কবি, পিতার বির পুত্রের ঘড়ে, বধূর ব্যাপার শাশুড়ীর 

সবন্ধে, রাজার মুখে রাধার ভাষা, বাদশাহের সন্ভায় “গেয়ে” সভ্য-পদ চাপাইয়! দিতে, ত্রুটি 

করেন না। কবিরা নিরম্কুশ আমরা মানি; কিন্তু সাহিত্যের গং্ীর ভিতরে ইতিহাস, ছন্নঃ, 

অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অভিধান মানিয়! না চলিলে, তাহার! কবিত্বের দাবী করিবেন কিসে? 

ভগবানের স্থষ্ট হাতী ঘোড়। ক্ষেপিলে, গুলি কয়া মারিবার একট। প্রথ! আছে । সাহিত্যের 

আদালতে এই কল মদ-মহ নিরস্কুশ কবিরা, কিরূপ দণ্ড পছন্দ করেন, জানিতে পারিখে, 

আমর! মুখী হইব। যারায় অভিনীত পুস্তকগুলির মধ্যে পুফর-বিজয় ব| সহ্শ্র-ন্বন্ধ রাণ- 
বধ, প্বিজরবসন্ত গীতাভিনয়* প্রভৃতি কয়েক থানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রহসন, 

এবার অনেকগুলি প্রকাশিত হইগাছে। অতুলকৃষ্ মিত্রের 'তুফানি”, লৌরীন্দ্রমোহন 

মুখোপাধ্যায়ের “বতকিঞিং৮ এবং বিহারিলাল দত্তের "মজ। কি সাজা”*ই উল্লেখষোগা । 

“তুফানিঃ 81019:5 এর 1) 16011 অবলম্বনে লিখিত। গ্বথকিঞ্চিৎ” বালিকাদগের উচ্চ 

শিক্ষার চূড়াস্ত নমুন।। 

(ঘ) উপন্তাস-_-এই বিভাগের ৮৪ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৬ খানি উল্লেখযোগ্য ১-- 

১। হেমেন্দ্রলাল--ভবানীচরণ ঘোষ । 

২। জড়-ভরতত-দীনেশচন্ত্র সেন। 

| রত্ব-হান-_ছূর্গাদাস লাহিড়ী। 
৪ লক্ষ টাক! উপন্তাস 
€। নুহাসিনী ও ঠিকে তুল ] পাঁচকড়ি দে। 

৬। নীরদ। _ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 

৭। ট্ৈরবী 

৮1 স্বপ্রন্ন্দরী 

৯। সরল।--উষা গ্রমোদিনী। 

৯০ ভবের খেলা-__ভূত্বনচজ্্র মুখোপাধ্যায় 
*১। অভিশাপ--হরিহর শেঠ। 

১২। নাগ-পাশ--হেমেন্দ্রগ্রসাদ ঘে।ব। 

১৩। অমরাবতী, মুরলা-_নবকুমার দত্ত । 

১৫। সাবিত্রী--9. 7. 1960) 

১৬। ইতিকথা-_-নিখিলনাথ রায়। 

€(গ) গত বৎসরের ভ্তার এবারেও ভাল উপগ্তাসের সংখা। বড় অল্প। এবার ছোট 
গল্পের সংগরহ-গ্রন্থ ও ভিটেক্টিত গল্প, বেশী প্রকাশিত হইয়াছে। ভবানীবাবুর “হেমেজ লাল” 

| সথরেন্জ্রমোহন ভট্টাচার্ধ্য। 



সন ১৩১৬]. ১৩১৫ সালের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ ১২১ 

এবার উপন্তাস-বিভাগের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। হেসেকন্দ্র বাবুর “নাগপাশ” অনেক 

পাঠকেরই ম্ুবিজ্ঞাত। এই উপন্তাল-বিভাগেও আমাদের সেই পুর্ব আক্ষেপ বিদ্তমান 
রহিয়াছে । তনে একটা কথা । এক বৎসর এইরূপ সাহিত্য-বিবরণে বলিয়াছিলাম যে, 

ছোট গল্পের প্রভাবে বাঙ্গালায় আর ভাগ উপন্যাস বড় জন্মিতেছে না ছোট গল্পগুণ 

হি ভাল হয়; মে অভাবের জন্ত আমর! ছুঃখ করি না। আমাদের সেকথা, এবৎসর 

ফলিয়াছে। এ বতমর কতকগুল ভাল ছোট গল্পের সংগ্রহ-পুস্থক ছাপ! হইয়াছে )-- নিখিল 

বাবুর ইতিকথ”-নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযে।গ্য। মাসিক পঞ্রেও অনেক- 

গুঞি ছোটি গল্প বাহির হুইয়াছে। আমর। একবার আক্ষেপ করিয়াছিলাম--বাঙ্গালান্স 

উপন্তান, সংখ্যায় অনেক হয়, কিন্তু গলে নূতন হয় না। যদি বাঙ্গালী নুতন গল্প লিখিতে 

না পারেন, তবে উপগ্তান-লেখ! বন্ধ করুন। আমাদের সে নিবেদন এবার সফল হুইয়ছে। 

এ বংসর আমাদের ফর্দে এতগুলি উপন্তাসের নান থাকলেও ডিটেকৃটিভের গল্প এবং ছোট 

গল্পগুলি বাদ দিলে, উপন্যাসের সংখ্যা ভতিজনক হবে না। ইহাতেই বুঝিতেছি, বাল।লী 

আর প্রমিক-প্রেমিকার প্রণয়-লীলার মধো বিপদ্, বিচ্ছেদ মরণ ঘটাইয়। এমনই ভাবের 

শত সহন্র গল্প লিখিয়, পরিশ্রম নষ্ট করিতে প্রস্তুত নন। এখন বাঙ্গানার উপন্থাস- 

লেখকেরা, সংবত হইয়।, বাঙ্গালী-জীবনে উপন্তানের উপমুক্ত কি উপাদান আছে, তাহাই 

খুঁগিতেছেন, আর সেই জন্য বোধ হয়, ছোট গল্পের সংখ্যা বাঁড়িয়। যাইতেছে। 
ইতিহাস-ভুগোল-গ্রস্থ__-এই শ্রেণীর ১৮ খানি পুস্তকের মধ্যে ২ খানি উল্লেখযে।গা 

১। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস (১ম খণ্ড )-ছুর্ণাচরণ সান্যাল। 

২। নবীন জাপান--রসিকলাল গুপ্রু। | 

এ বৎসর “বলের পুরাবু” বাণ্জালিয়।ত ক্লাইবেরণ ন্যায় গ্রস্থ বাহির হয় নাই। «বাঙ্গালীর 

সামাজিক ইতিহাস” 9 “নবীন জাপান+ এ বিভাগের মুখ রক্ষা করিয়াছে। কিন্ত এক দিক্ 

দিয়! দেখিলে, বলিতে হবে যে, 'এ বৎসরের মত পুর্বে কখনও এক অধিক এতিহাসিক 

চর্চা হয় নাই। মামিক পন্নগুলি, এ্তিহাসিক আলোচ5ন।-পুর্ণ। স্থখের বিষয়--এবার 

অন্য দিক্ দিয়, ইতিহাসের আলোচন! হুইয়াছে। 

(চ)--এই শ্রেণীর ৪৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৬ থানির নাম উল্লেখষোগ্য-- 

১। স্বায়ত্ব-চিকিৎসা-_শীতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 

২। পশু-চিকিৎসা-_তারাপদ শন্ম। | 

৩। পশু-চিকিৎসা_-কালীপ্রসন্ন বিগ্যারত্ব । 

৪। উৈষজ্য-লক্ষণ-সংগ্রহ (১ম খণ্ড )--মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কোম্পানি । 

€ ( রী (২য় খণ্ড) 

৬। সংক্ষিপ্ত গার্থস্থা-চিকিৎসা--গণনাথ সেন বিস্তানিধি কবিভূষণ। 

এই শ্রেণীতে তৃণ্তি দিতে পারে, এমন কোন পুস্তক, এ বৎসর প্রকাশিত হয় নাই। এই 
১ 



১২২ সাহিত্য-পয়িষৎ-পন্ত্িফ! [২ সংখ্যা, 

িভ।গে গ্র্থণংখ। পুটির জণ্ড আমর! যুয়োলীর ভাবায় লিখিত বিবিধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের 

গ্রন্থের আলোচনামূলক গ্রন্থ অথব! কেবল ভাষান্তরিত গ্রপ্থের আশ! করিয়। থাকি। এ সহ্থরে 

গলিতে গলিতে ডাক্তার কবিয়াজ বর্তমান । অনেকে গ্রন্থও লিখিয়! থাকেন? কিন্তু কেহই 

আমাদের আশ! পূর্ণ করিতে অগ্রসর হুন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথ।।॥ মামিকপত্রের প্রৰ* 

ত্বের উল্লেখ-স্থানে আমর দেখাইব--একটীমাত্র কবিরাজ, ফুরোপীয় শারীরশান্পের এঁকা 
অনৈক্য দেখাইয়া, প্রবন্ধাদি লিখিতে গ্রস্তত হুইয়। আছেন। এইরূপ অন্ত।ন্ত বিষন্প লইয়! 
অস্তান্ত ভিষক্, যদি লিখিতে আরন্ত করেন, আমাদের কতক শেভ মেটে। হোমিওপ্যাথী, 

গ্রলোপ্যাথা, 4 বিরাজী, হাকিমী, এ দেশের এই চারিবিধ চিফিৎস! ব্যবস্থার মধ্যে একটা 

গ্রাধান বিষ আমাদের লক্ষাতৃত হইয়াছে। হোমিওট্যাথী মতে ছুইটা বিভিন্ন গুবধের 

সংযোগে ওুঁষধের গুগ-ব্যত্যন্ন বা শক্তিবৃদ্ধির কথ স্বীকৃত হয় ন1। অপর তিন প্রথায় তদ্্যতীত 

চিকিৎন1! কর! চলে না। কবিরাঁজী এবং হাকিমী-__যে দুটা প্র দেশের অস্থি-মজ্জাগত, 

ভাহাতে আবার অন্পান-সংযোগে উধধ-সেবনের ব্যবস্থা। আরও ফলদায়িনী বলিয়! বিবেচিত 

হয়। এই ছুই বিভিন্নমতের সামঞ্জন্ত। গব্শ্তই আছে। নতুব। উভদপ্রথাতেই রোগ গ্রশমিত 

সুত্র কেন? সেসামঞ্জন্ত কোথার়--তাহ। গ্রচারিত করিতে, বিভিম্নমতের চিকিৎসকের! চেষ্টা 

করেন ন1 কেন, তাহ! বুঝিতে পারি না। ইহ! গ্রকাশিত হইলে টিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিষ্ন 

পন্থার তর্ক মিটিয়। যাঁয়। তাহাতে ৬ষধ-গ্রয়োগের মুল সুত্র প্রকাশ হইয়া! পড়ে। 
বিবিধ ধর্মসলীত--প্রসন্নকুমার সেন। 
নুতন মালিক-- 
১। ছাত্রসখা-_মস্মথমোহন বন্ধ! 

২। বাল্যসখা-. 

৩) প্রক্কতি-_ 

৪। নুগ্রভাত--কুমুদিনী মিত্র। 
৫) শিবপুর কালেজপত্রিকা--তুলনীদাল ঘর এম্, এ, 

গ৬। ভারা" 

৭। পত্বীচিত্র-- 

৮। কমল! (পুনঃগ্রকাশিত্ত )-_. 
৯। বলভাখয়-_ 

১০ পথিক-- 

১১। চিন্তা 

১২। গৃহলক্ী--শাস্তিমন্্রী সেন। 
দৈনিক--সোণার বাঙগল।। সাণ্ডাছিক--মায়ক । 

(ছ) দর্শন--এই বিভাগেজ ৪ খানি পুত্তকই তয়েখখোপ্য। 
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১। উপনিষদের উপদেশ (ক ও মস্তক) ২য় খণ্ড-কোকিলেখর ভট্টাচ14ধ) বিস্তারস্। 

২। ছারামণির অন্বেষণ-_ছ্বিজেন্্নাখ ঠাকুর । 

৩। [প্রেততত্ব__স্থরেন্্রমোহুন ভট্টাচার্য্য ॥ 

৪1 পরলোকতত্ব--কালীবর বেদাস্তবাগীশ । 

এ বিভাগে এবার ৪ খানি তি সুন্দর পুল্তক প্রকাশিত কইরাছে। হই বসন পুরে 
হীরেক্্ঝাবুর “গীতার ঈশ্বরবাদ” বাঙ্গালীর মুখ যেরূপ উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহার প্র! এখ- 
নও মলিন হয় নাই। ইতোমধ্যেই আমরা চারিখানি উত্কই এ পাইয়াছি। সংখ্যার কম 

হইলেও, এই গ্রস্থচতুষ্টয় অনেক দার্শনিক তত্বের পরিচয় দিয়াছে । 
(অজ) পাহিত্য-_-এই শ্রেণীর ৩7 খানির মধ্যে নিয়লিখিত হই খালি গ্রন্থ উল্লেখযোগ।, 

১1 কাঁব্যকথা--নুরেশচক্দর সেন, এম্ এ। 

২। কালিদান_রাজেন্দ্রনাথ বিদ্াভৃষণ। 
এ শ্রেনীর সমস্তই গ্রায় ক্কুলপাঠ্য । অবশিষ্ট যে কয়খানি, সাহিত্য-নামধারী-_-তাহার মধ্যে 

উল্লিখিত করখানি ভিন্ন কোন খানিই উল্লেখযোগ্য নয়। এই বই করখানি সাহিত্যের আদর, 
গৌরব ও সন্মান রক্ষা করিয়াছে । ব্যোমকেশ বাবু ১৩১* সালের সাহিত্যের বিবরণে 

ঝলিয়াছেন, “যে দেশের লেখক পাঠক সকলেই-__মহাবিজ্ঞ সমালোচক, সে দেশে ষে, প্রকৃত 

প্রস্তাবে একখানিও সমালোচন!-গ্রন্থ গ্রকীঁশিত হয় ন1, ইহ! বিন্রয্নের কথ! বটে! পূর্ণবাবুর 

“কাব্যন্থলারী” গিরিপাবাবুর তিন খণ্ড “্বঙ্কি মচন্র”, বীরেশ্বর বাকুর “উনবিংশ শতাবীর মহা- 

ভারত,” যোগীন্ত্র তর্কচুড়ামণির “মেঘনাদ বধ প্রাবন্ধ” ব্যতীত নাম করিবার মত সমালোচ- 
নার গ্রন্থ জার নাই বলিলেই চলে। গিরীশবাবু,বাদকৃষ্চব্যবু প্রভৃততিব নাটক-কাব্য,ববীন্নাথ, 
৬হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য ও কবিত।, দামোদর বাবু, রমেশবাবু গ্রভৃতির উপন্তাসাবলীব 
সমালোচনা-গ্রন্থ «কেন যে প্রকাশিত হয় না)তাহা বুঝিতে গার বায় না। এই সন্ত মনীষা 

লেখকের রচনার সমালো6ন। হইলে, সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত মার্জনাও হইতে পায়ে! 

ঞাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের “পাহিতা-মঙ্কল” মত প্রবন্ধপুস্তকও আর প্রকাশিত হইতেছে ন! 

হহ1] অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়, আর কি হইতে পারে ?” 
€ৰ) আইন-_-এই শ্রেণীর ৩ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১ থানি গ্রন্থ উল্লেখ্য! 
১। ্রলিডেন্ট পঞ্চারত গাইড--জ্ঞানদানন্দ চক্রবস্তী। | 

(ঞ) ধর্মঈ-এই বিভাগের ১৭৯৯ খানি পুস্তকের মধে) নির্লিখিত ৩ খানি এস 
উল্লেখষোগ্য-- 

১। জীখরভক্তি _অমরনাথ সিংহ বি, এল, 

২। নিবেদন--নগেকজ্চক্্র মিজ এম্, এ 

৩।. শ্রীত্রীরা মক্কঞকথামত-- (৩য় ভাগ) মহেন্্রনাথ ৩৭ । 
বড়ই ক্গোভেয় নিষয়, দিন দিন ধর্মাবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা কমিয়া যাইবেছে। সেই এক 
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থানি গ্রন্থ বাহির হইতেছে, সেগুলিকে ও. ঠিক্ ধর্মগ্রন্থ বলা যায় না। আলোচ্যবর্ষে এগুদ্ 
বিভাগীন গ্রন্থের মধ্যে মছেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের এ্শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামুত* বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য । 

(ট ) বিজ্ঞান-__এই শ্রেণীর ১৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ২ খানি গ্রন্থ উল্লেখষোগ্য। 

১। শঙ্কু-নির্দাণ--যোগেশচন্দ্র রায়। 

২। পরিমাপগদ্ধতি-_-শশিভৃষণ বিশ্বান। 

(ঠ) ভ্রমণ-_-এই বিভাগের ১ থানি পুস্তকের মধ্যে ১ খানিই ন্ারাতা | 

এই বিভাগদ্ধয়ে ষে ১৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তংসমুদয় কেবল স্কুলপাঠা, 

তবে মাসিকপত্রার্দির মধ্যে এই এই বিষয়ে যে সমস্ত গ্রাবন্ধ বাহির হইয়াছে, স্থানান্তরে তাঁহার 

তালিক। দিয়াছি। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বণ্তমান বর্ষে আমাদের ভ্রমণ ও বিজ্ঞান বিষয়ে 

এক শঙ্কু-নির্ধাণ” ব্যতীত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ভারতীয় বিজ্ঞানের বিছ্যৎ- 

চমকে একদিন সমুদয় সভাসমাঁজের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রক্ষ,টিত হইয়াছিল। চাঁষার গান, ঘুমপাড়ান 

ছড়ায় পর্যন্ত তখন বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত ॥ সেই ভারতে এখন ছুই এক খান! 

বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই মানন্দিত হইতে হয়! বাঙ্গলাভাষায় বিজ্ঞানগ্রস্থ নাই বলিলেই 

কোনই হানি হয় না। কথচ তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকের সংখ্য। ঝড় কম নয়। এখনকার 

দিনে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সখ্য! বুদ্ধি নিতান্তই পার্থনীয়। | 

(ড)নিনিধ বিষয়ের ৮৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১২ থানি স্কুলপাঠায ওস্থ। বাকী ৭* খানি, 

ধান্থের মধো ১১ খানি উল্লেখযোগ্য. 

১। সমাজ ও তাহার আদর্শ_-দেবেজ্্রবিজয় বস্ু। 

২ দেনসমিতঠি ব। স্রলোকে স্বদেশকথ।-_অন্বিকাঁচরণ গুপ্র। 

৩। নারী-ধর্ম-__গিরিজান্ুন্দর চরুবস্তী। 
৪1 এম্লামের জয়--মীর মমররফ হোসেন । 

॥। গমাগ--বীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৬ ঈমুহ-  » 

৭। সদেশ_ এ ২ 

৮1 বাগ ম্যালেরিয়া--রাজকৃষ্ণ মণও্ডল। 

৯1 উপসর্গ (বর্তমান যুগের )উমেশচন্দ্র বনু। 
১০1 রাজ! গ্রজ--ববীন্দ্রনাণ ঠাকুর । 

১১। খিপিনবাবুর বক তাঁ_উমেশচন্্র চৌধুরী । 
এই শ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাবুর “সসাজ,* “সমূহ “স্বদেশ "রাজা গ্রজা,” দেবেন্ত্রবিজয় 

বাবুর “সমান ও তাহার আদর্শ,* এবং পৰপিনবাবুর বনত'ত1” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

" বার বিবিধবিষয়ে অনেকগুলি আঙ্জগুণী নই বাহির হইযাছে। গ্রন্থে সারবহা ন 
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থাকিলেও নাম মাহাত্মের খাতিরে নিয়োক্ত বহিখানির নাম করা গেল--স্বদেশী কেতাব, 

”০কারম। থাবু* ? ১ম ভাগ (কাণীরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় )। বর্তমানকালে এমন পুস্তকেরও 

গ্রচার হয়! 

আগ্যনীতিবিজ্ঞান--গিরিশচন্দ্র দত্ত । 

ঢে) কাব্য ও কবিতা-_-এই শ্রেণীর ৪২ থানির মধ্যে ৪ থানির নাম উল্লেখের উপযুক্ত। 

১। অনলপ্রবা হু--- ০১১ ০ 
হায় দা ) আবুমহম্মদ ইসমাইল হোসেন। 

৩। কুন্দ-্কালিদাস রায়। 

৪। কথা ও কাহিনী-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ূ 

কাব্যের ভিতর দিয়া গ্রতি বংসরহ বাগগলা-সাহিত্যে অদনক আবর্জন।র স্থাষ্ট হয়,এবারও 

যে-_হয় নাই, তাহ! নয়। তবে পুর্ব পুর্ব বৎসর অপেক্ষা কম। গত বংসর “জুলিয়াস সিজার” 

ও প্মেঘদূত” এই গ্রন্থদ্ধয়ের পদ্ান্বাদ বাহির হুইয়াছিল। এবার কোন ভাষাস্তরের নাম 

শোন। যায় ন। | 

আলোঢ্যবর্ষে বেশী জাতিতত্তবেণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। মাত্রছুই খানি উলখযোগ্য। 

১। কাকসন্থজাতিবিজ্ঞান, ১ম থগড। »-বশীয়ব্রাঙ্গণ সভ1। 

২। কায়স্থকুন্মাঞজঁল--কালীপসন্ন সরকার। 

ব্ঙগসারঁহত্যের সকল বিভাগেই মল্পবিস্তর কাথ্য হইয়াছে) কিন্ত কোন উল্লেখযোগা 

স্্ীপাঠ্য গ্রন্থ আলোচাবাধ প্রকাশিত হয় নাই। জ্লী ও পুরুষের 'শ্বানস্ত্য বলায় রাখিয়া 

যাহাতে স্ত্রীজাতির শিপ হয় এবং তছুপষোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কাহারও কাহা- 

রও দৃষ্টি রাখলে ভাল হুন। 

গভবধষে মোট ৫৪৬ থানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ওন্মধ্যেনিয়লিখিত কর়খানি 

উল্লেখযোগ্য । (ক্লাবিগ্ঠাসঙ্খন্ধে ) সঙ্গীত-গ্রকা।শক। €১৩*৮) 

* চিকিৎস|-সংক্রান্ত ১ | 

ভিষক্দর্পণ (১৮৯০), চিকিৎসা-গরকাশ (১৩১৫), সরল হ্োমগগ্যা'থ ( ১৯০০ ), 

হোমিওপ্যাথি প্রচার (১৩১৪ )। প্র 

বিবিধবিষয়ে $-- 

অবসর (১৩১০), অহধ্যভূমি (১৩১৪), আলোচনা (৩৯৩), হসলাম হাচারক (১৩০৭), 

উদ্দেধন (১৩০৫, উপানন। (১৩১১, কমল! (১৯০৫), গৃহলক্ষ্মী (১৩১৪), গন্মভূমি (৯২৯৯), 

ভাহ্বী (১৩১১), নব্যভ।রত (১২৮৯১, পথিক (১৯৩১৪), পন্থা (১৩০০), পৃণিমা ১২৯৯), প্রতি 

(১৩১৪), প্রবাসী (১৩১৭), ভ(রতমহিল1 (১৩১১); ভারতী (১২৮৩), মহাজন-বন্ধু (১৩১৫), 

মহাশক্তি (১৩৯৯,, মহিলা (১৩৯), মুকুন (১৩০১),২বক (১৩০৮), রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য- 

পরিষৎ-পাত্রক। (১৩১৪), বন্ধ! (১৩৭), সাহিত্য ১২৯৬), সাহিত্য-পরিষং*্পত্রিক। (১৩০১) 



১২৬ লাহিত্য-পরিষৎ-পন্্রিকা [ ২য় সংখ্যা 

সাঠিত্য-নংহিত। (১৩১), স্বুগ্রভাত (৩১৪), জুসতি (১৩১২), স্বদেশী, (১৩১১), হিন্দু-দখা 

(১৩১৫), খু্ীয়-বান্ধব (১৮৭৮),তত্ববোধিনী (পনত্রিক1), ধর্ম ও বর্ম (১৩৯৭), নববিধান (১২৯১), 

বেদাস্তদর্পণ (১৩১৪)) সত্যগ্রকাশ (১৩১৫), বাল্য-সখ। (১৩১৫), ভক্তি (১৩১৪), ভাগ্ডাক 

(১৩১১), জগজ্জযোতিঃ (১০১৫), কৃষক (১৩৯৯), শক্তি (১৩১৫), সর্বজন-নুহৃদ্ (১৩১৪), 

শিবপুর-কালেজ-পত্রিক! (১৩১৪), তান্ুলী-সমাজ (১৩০৬), তার! (১৩১৪), বঙ্গ-দর্শন ০৩০৭), 

বন্ুধ। (১৩৯৮), বামাবোধিনীপন্তিক! (১২৭৫), আধ্যধন্ম (১৩১৫,। 

মাসিকের মধ্যে তত্ববোধিনী পত্রিক। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । ১৭৬৫ খুষ্টান্দে ইহ! সব্ব প্রথমে 

প্রচারিত হয়। এক্ষণে ইহ! আদি ত্রাঙ্গসযাজের মুখপত্র । ১৮** শকে তত্বকোমুদী গ্রচারিত 

হর়। বর্ধমান সামরিক পত্রিকার মধ্যে যেগুলি দশ বৎসরের অধিককাঁল পরিচালিত 

হইয়াছে, নিয়ে তাভাদের নাম ও. গ্রেথম গুকাশের সময় লিখিত হইল ১ 

তত্ববোধিনী পত্রিক1--১৭৬৫ শাক। 

শত্বকৌমুদী_-১৮০* শাক। 
কামাঝোধিনী পঞ্সিক1--১২৭* সাল, ভাঞ্ । 

ভার হী--১২৮৩, বৈশাখ । 

পারচারিক1---১২৮৫, জোষ্। 

মব্যভারত--১২৯*, বৈশাপ। 

অস্মভূমি-_-১২৯৭, পৌষ। 

সাহিত)--১২৯৭, বৈশাখ । 

ভিষকৃ্দর্পণ--১৮৯* জানুমারি। 
পুর্ণিমা_.১৩০*, বৈশাখ । 
হিন্ূপত্রিক-_-১৩৯১, বৈশাখ। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা--১৩*১, শাবণ ॥ 

মহিল।--১৩০২, শ্রাবণ। 

গ্রদীপ--১৩১৪, পৌষ । 

রঙ্গ পুর-দিক্প্রকাশ- ১২৬৬ 1 

ঢাকাপ্রকাশ--১২৬৮ 

ধণ্মতত্ব-.১২৭২ 

হিন্দুরপ্িকা-_-১২৭৪ 

বর্ধমান*ণঞজীবনী--১২৮৪ 

সঞ্জীবনী--১২৮৯ 

পরিদর্শক--১৮৮৭ 

বঙ্গ বা লী--১২৮৮ 



ললল ১৩১৬] ১৩১৫ সালের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবন্বণ ১২৭ 
পময়--১২৮৭,. 

কিতবাদী-_-১২৯৮ 

বরিশাল-হিতৈধী-__১২৯৯ 

চারুমিহির--১৩০৪ 

বস্থমতী--১৩-৩ 

১৩১৫ সালের সাহিত্য'বিবরণ, যতট। সংএহ করিতে পারিয়াছি, তাহ! উপস্থাপিত হুইল । 

বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণ বলিতে ঘাঁহ! বুঝি, তাহাক্প কিছুই ইহাতে দিতে পার! গেল ন। 
ঘেলকল পুস্তক উল্লেখযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলাম, সেগুলি কেন যে উল্লেখযোগা, 

তাহা ও প্রকাশ করিতে পারিলাম না । এ বৎসরে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত 

হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও আমাদের বিবেচনায় যে সকল ক্রটি দৃষ্ট হইয়াছে, তান্ান়ও বিবৃতি 

করিতে পারিলাম না । তথাপি সাহিত্োক্ত বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখে আমার যাহ! বন্তব্য, 

তাহা সতি সংক্ষেপে যতটুকু বলিয়াছি, সাহিত্যিকগণ, সন্ধদয়তার লছিত যদি পাঠ করেন 

এবং তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি অবহিত হন, তাহা হইলেও, এই অসম্পূর্ণ ক্রুটি-বিশিষ্ট বার্ষিক 

লাহিত্য-বিবরণ লেখার সামান্ড পরিশ্রম ও, সার্থক হইতে পারে। আমাদের বাঙলাসাহিতো 

যে কয়টা বিভাগে আজকা”ল সাহিত্যিকের লেখনী ধারণ করিতেছেন, সই কক্গটা ছাড়া আর 

কোন নূতন বিভাগে কাহাকেও হস্তার্পণ করিতে দেখিতেছি না। তবে এইরূপযে, কেবল 
যোগ্য ব্যক্তির অভাববশতঃই হইয়াছে, তাহ। বলিতে পারি ন।। বঙ্গভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাই 

ইহার মুলীভূত কারণ। আমার এবিষয়ে আর বলিবার অধিক কিছু নাই। পরিষদ্ 
বনুকালাবধি কৃতবিভ্ভ মহাশয়গণকে আবাহন করিয়। আমিতেছেন ; আজিও পুনরায় আব- 

কন করিতেছেন। বঙ্গের কৃভী সম্তানগণ বঙজ্গ-ভাবার সেবার জন্ত অগ্রসর হউন । আগামী 
বর্ষে সাহিত্য-বিবরণী উপস্থিত করিবার সঙ্গয়ে তাহাদের নাম কীর্তন করিয়া যেন ধন্তা 

হইতে পারি। 

জ্রীঅমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ । 





রাজ। অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎ্কীর্ণ চাটেশ্র-লিপি 
( শিলাফলকের ছবিমহ ) 

কটকজেলার পল্পপুর পরগণার অস্তর্শত কৃষ্ণাপুর গ্রামে চাটেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। 

এঁ মন্দিরগান্রে গ্রবন্ধোল্লিখিত শিলালিপি থানি উৎকীর্ণ ছিল। কটক নগর হইতে ১২ মাইল 

উত্তরপূর্ব গমন করিলে কটক াদমারী রান্তার ২ মাইল উত্তরে এই মন্দির দেখিতে 

পাওয়! যার়। মন্দিরটী 'তৎপার্মদয়ে স্থাপিত কৃষ্ণরাধিক1 ও পার্বতীমন্দির অপেক্ষা কিছু বর্ধি- 
তায়তন এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। উক্ত মন্দিরদয়ের স্থাপন্ানিদর্শনই তাহার যথেষ্ট গ্রাম।ণ। 

খুষ্তীয় ১২শ বা ১৩শ পতান্দীতে উড়িষ্যার পিভিন্স্থানে যে শ্রেণীর মন্দিরসমূহ স্থাপিত হয়, এই 

চাটেশ্বর মন্দির স্থাপত্যসৌন্দধ্যে ও সৌদাদৃপ্তে তাহারই অনুরূপ এবং তৎসমকালে বিনির্দিত 
বলিয়া পরিগুহীত। 

সমগ্র মন্দিরটী বউলমা'ল1 পাথরে গঠিত। ইহাতে শিল্পীর শিল্পনিগ্ভার পরিচায়ক চিন্ম, 

শিলের পরাকাষ্ঠাপুর্ণ নিদর্শন নাই ) এক কথায় গড়নটা পাদামাট! বলিলেও চলে। তবে 

ইহাতে পুর্বলৌন্দর্যের সমৃদ্ধিজ্ঞাপক যাহ! কিছু পরিলক্ষিত হইতেছে, কালে জলবাধুর 

প্রকোপে ও জীর্পসংস্কারে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ু হইয়া আদিতেছে। 

এষ্ট সুবৃহৎ মন্দিরের অভান্তর ভাগ গাঢ় অন্ধকারপুরণ্ণ অ!লেকপ্রবেশের জগত একটা 

সামান্ত আওয়াঁজী মাত্রও নাই । ভ্ডক্তগণ এখন মার এই মন্দিরে পুলা দিতে আস না। 

তাহাদের ওদাসীন্তবশত£ই এই নির্জন পরিত্াক্ত মন্দির এক্ষণে বাছুড়কুলের নিরাপদ বাস- 

ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরের গভগৃহে একটা শ্থগভীর গঞ্জ মধো লিঙ্গমূত্তি নিরস্কর 

জলমগ্ন আছেন $ কেবণমাত্র উত্মবের সময় জল ছে চিয়! ফেল। হইলে, চাটেশ্বগলিঙগ সাধার-. 

থের দৃষ্টিপ্থে পতিত হন। | 
বর্তমান সময়ে, কষণাপুর গাঁমে যে মুষ্টিমেয় লোকের বসতি আছে, তাহারা দেবদেব 

চাঁটেশ্বরের ভক্ক ও পূজক, এই কারণে ভাপা” নামে পরিচিত । পুর্ব্বে চাটেশর-মন্দিরের 

ব্যক়ভারবহনোপযোগী অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। দেবসেবকগণ উহার অধিকন্ংশ 

সম্পত্তি বিচ্ছির্ করিয়! লওয়ায় বা ন্ট করায়, মন্দিরের আয় অনেক কমিয়। গিয়াছে এবং 

সেই কারণেই আর পুর্বববৎ সমারোহে দেবপুন। ও উৎসবাদি সম্পন্ন হয়না। এক্ষণে 
দেবমন্দিরের পুজানির্ববাহের জন্য বংসরে ৩** “ভরণ” ধান্ত নির্দি্ই আছে; এতদতিরিক্ত 

দেবসম্পত্তির মধ্যে ষে একছাঙ্জার বিঘা মাত্র তুমি বিদ্ধমান আছে। তাহার রাজন্য হইতেই 

বসরের সকল ব্যয়াদি নির্বাহিত হয়। শিবরাত্রি পর্বে এবং কার্ডিকী চড়দদশীতে এখানে 

ছুইটী মেল। হয়, প্র মেলার সমস়্ে বহু তীর্থধাত্রী এখানে দেবদর্শনে আয় গাকেন । তাহা" 

দের উপহারাদি হইতেও দেবপুজাদির অনেক সাহাধ্য তইয়। পাকে । 
১৭ 
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চাটেশ্বর লিগের উৎপত্তি ও মন্দির গ্রতিষ্ঠ। সমন্ধে নিম্োকত কিংবদস্থী প্রচলিত আছে, 

যেখানে এখন দেবমন্নির বিরাজমান, এ স্থানে একসময়ে একটা দীর্ঘিকা ছিল, উহা- 

রই পার্থদেশে একজন গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের ক্ষুপ্র চাটশালা ছিল, তঁ খানে বগিয়। তিনি 

পঢ়য়াদিগকে শিহাদান করিতেন। প্রবাদ, শ্বয়ং মহাদেব বিদ্যা! অধ্যয়নমানসে এ চাট' 

শলাধ চাট (বাঁপক ) রূপে আসিয়া! সমুপস্থিত হন। তিনি বালকবৃন্দের সহিত একধোগে 

বিগ্কাভ্যান করিতেন। ছাত্রগণ সাধারণতঃ দরিদ্র ছিল, গুরুমহাশয় গুনঃ পুনঃ বেতনের 

জন্য ছাঞ্রদিগকে গীড়ন করিতেন, কখন কখন তিনি তাহাদের পিতামাতার নিকট বেতন- 

প্রাপ্তির অগ্ভযোগ করিয়! পাঠাইকেন) কিছুতেই তিনি সময়মত বেতন প্রাপ্ত হইতেন 

না। কিন্তু চাটরূপী মহাদেব গুরুমহাশয়ের চাহিবার পুর্কেই শ্বীয় বেতন পরিশোধ করিয়! 

দিভেন। তিনি গুরুমহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইলেও কথন স্বীয় পিতামাতার পরিচয় 

দিতেন না। বালক কেনস্বীয় পিতামাতার পরিচয় প্রদান করিতে কুষ্ঠিত এবং কির- 

পেই বা! সে সকলের পূর্বে ্বীয় বেতন পরিশোধ করিতে সমর্থ, এ বিষয় জানিতে কুতুহলী 
হইয়া একদিন গুরুমহাশয় সন্ধ্যাকালে পাঠশাপ! হইতে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত প্র বালকের 
পশ্চাদনুদরণ করেন। গুরুমহাশযর় দেখিলেন, বালক ক্রমশঃই প্র দীর্থিকাতটে উপস্থিত 

হইল এবং অকল্মাৎ লম্ গ্রদান করিয়! উক্ত তড়াগের গভীর জলে নিমগ্ন হুইয়া গেল। তিনি 

বিস্ময় বিহবগনেত্রে বালকের এই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়! কিছুকাঁলের জন্য তথায় 
কিংক্রবাবিমু'্টর হ্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তিনি এই নৈসর্গিক বাপারের গুঢ 
রহুত্ত উদ্ঘাটনচিস্তায় 'আত্মবিস্বৃত হইঝ। ধীরে ধীরে স্বীয় চাটশালার় ফিরিয়া মাসিলেন। এ 

রলনীতেই গুরুমহাশর শ্বপ্প দেখিলেন» স্বয়ং মহাদেব কাহার সমঞ্ষে আসিয়! বলিতেছেন, 

“আমি আমার মহত্ব গ্রকাশার্থ এতদিন তোমার নিকট পঢ়,স্বা (চাট) ছিলাম, এক্ষণে তুমি 

ভগহাসীর নিকট আমার নাম খোষণ। কর। অস্ত হইতে আমি জগতে চাটেশ্বর নামে 

গ্রথিত হইব। 

এই অপুর্ব ঘটনার পর হইতে, যে সকল ছাত্র এ গুরুমহাশরের চাটশালার বিস্তা- 

ধ্যঘনার্থ সমুপাগ ও হইয়া হল» তাহার! দেবদেবের কৃপায় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে ভারে 

প্রর্তিঠ। লাভ করিয়াছিলেন । কালক্রমে এ পৃণ্যস্থানের খাতি উত্কলরাজের কর্ণগোচর 

হয়। তিনি দেবদেবের পুণাভূমি ও নিকেতনস্বরূপ এ পুফরিণী মৃত্তিকাপুণ করিয়! তছুপরি 

দেবদেবের উদ্দেশে একটী স্ুবৃহৎ ওণ্ল্বন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া তদভ্ন্তরে বর্তমান 

চাটেশ্বর লিঙ্গমুর্তি প্রতিষ্ঠঠ করেন এবং মন্দিরের পুজাদি ব্যয়নির্বাহার্থ বহু সম্পত্তি 
দিয়! যান। 

এই মনির মধোই আমরা উতৎকলাধিপ ২য় 'অনঙ্গভীমের সময়ে উৎকীর্ণ উপরিউক্ত শিলা- 

লিপি দেখিতে পাই। পূর্বে মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন ছিল, এখন খুলিয়া! রাখ! হইয়াছে । আমার 

প্রিয়বন্ধু মৌদার ভূম্যধিকারী জীযুক্ত আর্ত্রাপ মিশ্রের "্সন্গয়োধে আমি ১৮৯৩ খুষাথো «ই 
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নবেম্বর তারিংখ চাটেম্বর মন্দিরে গমন করি । দেবসেবকগণ: আমান প্রাথনাঞ্সানে 

উক্ত খোদিত শিলাফলকখাঁন আমাদের সম্মখে আংনয়। মন্দিরের হ্বারদেখে স্থাপন 

করেন। তখন সন্ধা! হয় হয়, তাহাতে ছারা, ভাল করিয়া ফলকপানি পাঠ করা 

অসম্ভব জানিয। আমি রজনীর গাঢ় মন্ধকার প্রবেশের পুৰ্ধে ছাড়াতাড়ি একখানি কাগজে 

পেন্সিল ঘমিয়। উহার একট! ঘপা-ছাপ উঠাইয়! লইলাম। ইহার পর উক্ত ফলকের 

আর একখানি ছাপ আমার নিকট আমিলে আমি উহার পাঠোদ্ধারে গ্রবৃত হই। . ১৮৯9 

থুষ্টান্খে মংপ্রণীহ শিশ্বকোবধ অভিধানে “চাটেশ্বর” শবে শব্ধ প্রথমে এই ফলকের উল্লেখ 

মাত্র করিয়াছিলাম। তংপরে ১৮৭৬ সালের এসিয়াটিক সোনাইটার ৬৬ ভাগের ৪র্থ সংখ]ার 

পত্রিকায় ই লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়! গ্রাকাশ করি। কিন্তু বনূর্দিন চেষ্টা করিয়াও 

উত্তর নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিলাফলকের একখানি উপধুক্ত প্রতিকৃতি (153০100119) "প্রকাশ 

করিবার স্থযোগ ঘটে নাই। তংপরে গত ১৯০৮ খৃষ্টাবের জানুয়ারি মাসে মহারাজ ময়ুরভঞ্জা- 

ধিপের আগ্রহে প্রাচীন শিলালিপি ও তাত্রশানন নংগ্রহমানসে আর একবার ডক গ্রামে 

উপস্থিত হইবার ন্ুযোগ ঘটিয়াছিল। এই লময় আমরা উপযুক্ত ফটে। লইবার সৃবিধা 

পাইয়াছিলাম। এখন শিলাফলকথানি যেরূপভাবে রহিয়াছে, উড়িষ্যার বু শিলালিপির 

ম্কায় এখানিও পাছে শীত্র নষ্ট হইয়] যায়, এই আশঙ্কায় ইহার উপযুক্ত আতগাকা০এ গতর 

গ্রকাশ কর! কর্তব্য মনে করিয়াছি। বিশেষতঃ এই শিলানিপির ॥ঠিত বাঙ্গাগার হিহাদের 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । লিপিথানি আলোচন! করিলেই সকলে গানিতে পারিবেন। সেই 

জন্তই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ উপযুক্ত গ্রতিকতি সহ উত্ত লিপির উপযুন্ধ পাঠ ও অন্বাদ 

গাকাঁশ করিতেছেন। 

 গ্রস্তরফলকখানি দৈর্ধে প্রন্থে ৩২৫১৮ ২২ ইঞ্চ। অঙ্গরগুলির আকৃতি-পরিমাণ 

৮১৫২৫ । হষ্কাতে সর্বামমেত ২৫টা পঙ্বন্ত আছে। পউক্তিগুলি পাথরের বাম হইন্ডে 

দশিণ [কৃ পর্যাস্ত বিস্তৃত, কেবল চাগিধারে ১॥০ ইঞ্চ পরিমিত স্থান ফাক আছে। অক্ষরগুপি 

গ্রাচীন কুটিলাক্ষর। এমিয়াটিক্ সোসাইটার পঞ্িকার গ্রকাশিত মেখেশ্বর১ ও অন্দেখরং 

শিলালিপির বাঙ্গালা র অক্ষরের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। 

ভাস্বয় নামধেয় জনৈক কবি কর্তৃক এই শিপির প্রশস্তি রচিস্ত হহয়াছে। রাজা ২য় অনল 

ভীমদেবের মন্ত্রী বিষুকর্তৃক শিবমন্দির (চাটেশ্বর ) নিক্মাণ-বিববপ লিপিবদ্ধ কাই এ শিলা- 

(লপির গ্রধান উদ্দেগ্ত । ইহা ভাষ! সংস্কৃত, লালিত্যপুর্ণ, উজ্জল ও ভ্রমবিরহিত। 

বর্ণমাল1-_ইহাতে অন্ত্স্থ স্থানে প্রায়ই ধর্গার় “বর ব্যবহার আছে। প্রায় সকল স্থানেই 

প ব, অস্ত্যস্থ ব, ক্মেফ, যোগে দ্বিত্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, ২৯৩১৪ প্রভৃতি পঙংক্তিতে এরূপ প্রয়োগ 

টিটি িরিরিরিটিরটিরিিটিউটিরিউিউিউিতিতির তি রর 

(১) ৩০০:০৪] ০01 &159 451900 ৩০০৪৮ ০1 7367088]) £0: 18985 8৪৮ 1 0,317. 

(২) 0০৪1:08] 4৪, 90০, 67851) ড০]) বা, 1569 42-1, 
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দৃ্ হয়। ১৬ পঙক্ষিতে একটা:অন্ুত ভ্রম আছে, এ স্থলে প্যদ্দিগগ 1২, স্থলে “যতদিগ- 
গজাঃ লিখিত হইয়াছে। | | | 

“ও নমঃ শিবায়” শিল।লিপির আরস্ত, তৎপরে মহাদেবের চুড়াবিলন্বিত্ত চক্দ্রের এবং 

বিষ্ণুর বিলাসনিকেতম সমুদ্রের আরাঁধন! কর! হইয়াছে । তদনস্তর চন্দ্রবংশাবতংস চোড়- 
গজের বংশকীর্তিবর্ণনগ্রসঙ্গে (১) চোড়গঞ্গ, (২) তৎপুব্র ১ম অনঙগভীম, (৩) তৎপুত্র 

রাজেন্দ্র (রাজরাঞ্জ ), এবং তৎপুত্র ২য় অনঙ্গভীম পর্য্যস্ত একটা বংশতালিকা এবং বৎস 

গোত্রীয় ব্রাঙ্গণগ্রবর গোশিন্দ ও 'তুপ্মান'* নামক গৌড়াধিপবিজেত1 বিখাঁত সেনাপতি 

বিষুঃ ন।মক মন্ত্রি্য়ের নাম বিবৃত হইয়াছে। 

আলোচ্য শিল।ফলকের ১৪শ ক্লোকে যে পতুন্মাগ পৃর্থীপতি*্র উল্লেখ আছে, ইনি 

গৌড়েতিহাস প্রসিদ্ধ তুত্রিগ-ই'তুঘান্ খান। উক্ত গোঁড়পতির সঙ্গী ও সমসাময়িক ইতিহ!ন- 

লেখক মিন্ভাজ্-ই-দরাজ. লিখিয়াছেন, "৬৪১ হিজরা জীকর্দের ৬ই তারিথে শনিবার মালিক 
তুদ্রিণ-ই-তুঘ।ন্ থান্ যাঁজনগর অধিপতিকে শান্তি দিবার জন্ত মটৈগ্ভে কটালিনে১ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ... 'কিস্তুহিন্দুর হস্তে মুসলমানটসন্য পরাভূত হইলে মালিক ভগ্ন- 
মনোরথ হইয়া লখণাবতীতে ফিরিয়া আগিলেন এবং সুলতান আলাউদীন্ ম'নুদ শাহের 

নিকট সৈম্তসাহায্য গ্রা্থন! করিয়! শর্ফংউল্ মুল্কৃকে পাঠাইয়। দিলেন। ... এদিকে 

এই বর্ষেই (৬৪২ হিজ্রা) যাজনগরগতি কটাধিন্ লুহনের গরাতিশোধ লইবার জন্য বহু 

সংখ্যক হম্তী ও পদাতি লইয়া লথণাবনী অভিমুখে ধাঁবত হইলেন। অভিযানকালে 
যাগনগর সীম! ছাড়াইয়াই হিন্দুসৈন্ত প্রথমেই লথ্ুনোর অধিকার করিল। এই যুক্ধে 
লখনোরের শাসনকর্তা ফখরুল্ সুল্কৃ সসৈন্তে গ্রাণ উৎসর্গ করেন। তৎপরে হিন্দুসৈ 
লখণাবতীন গ্রবেশদ্বারে আসিয়। পৌছিল। হ্রিতীয় দিবসে তাহার সংবাদ পাইল ফে 

দো ও অযোধ্যা হইতে ) ইস্লাম্টৈন্য আমিতেছে। এ সংবাদ পাইয়। হিন্দুসৈম্ত 

সরিয়! পড়িল।”২ উক্ত ভিষানকালে যিনি হিন্দুসৈন্তের পরিচালনভার পাহয়াছিলেন, 

মিন্হার, তাহাকে রাজজামাত| ও “সাবন্তর, নামে পরিচিত করিয়াছেন।* সংস্কৃত 

“সামন্তরাজ, শব্ধ অপত্রংশে উৎকলে 'পান্আ।” এবং যুসলমান-এঁতিহাদিকের নিকট “দাবন্তর্, 

মাষে গচলিত। ৪ | 

আগোঁচ) শিলাফণক হইতে বুঝা বায় ষে মন্ত্রিগ্রবর বিষুশর্দাই তুগ্রিল্-ই-তুথান্ খানের 

৯ 79601706 £ 2703272) [00 740-768 800 মগ্রকাশিত 07 673 ০০1১9701869 850৮ ০£ 

1191005210৭ 1) 20) 485 ডি, 0. ৩, ০] 1525, 0৮07 00 888-84. অস্তব। 

(১) কটাসিনের বর্তমান নাম 'রাইবশিয়াগড়', উহ মেদিনীপুর জেলার অন্ধর্গত। 

(২) 8০%০:6518 18৯৮9৮85817, 0 739-1750, 

(৪) এ এঁ এ 0,763. 
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সন ১৩১৬ ] চাঁটেশ্বরের খোদিতলিপি . ১৩৩ 

বিরুদ্ধে অভিযানকালে সৈন্তাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 'এরূপস্থলে কখনই আমরা 

জাহাকে যাজনগরপতি ২য় অনগভীমের) জানাতা বলিয়া! £হণ করিতে পারি ন1। 

এ দিকে আবার উতৎকলাধিপ ২য় নরসিংহদেবের তাঅশাসন হইতে জান! যায় ষে২র 

আনঙ্গভীমের পুত্র ২য় নরসংহদেব রাড ও বরেন্দ্র জয় করিয়া অশেষ কীত্তি স্থাপন 

করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে মনে হইতেছে ষে গৌড়-আক্রমণকালে উৎকলপতি ২য় 

অনঙ্গ ভীমের পুত্র, জামাত] গু মন্ত্রী সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। 

মুল 

পংক্তি--১ম ওঃ নমঃ শিবাঁয়। 

স যনম্মিন মৈনাকঃ স্মরতি জনকক্রোড়ললিতং 
যদন্তঃ শ্রীকান্তঃ শ্রয়তি গৃহজামাতৃপদবীম্ । 

স্বরেভ্যস্তন্মহ্থব্যসনমনুূয় ব্যধিত য- 

স্স্বধাসত্রং সোয়ঞ্জয়তি সরি- 

পং--ঙ তামেকহৃভগঃ ॥ 

তল্মাদভূদিম্ময়মাদধাঁনঃ | 

কলানিধিরবিশ্ববিলোচনানাম্ । 

যমপ্রয়ামাঁস গুণানুরাগা- 
ন্নেত্রে মুরারিম্সুকুটে পুরারি ॥ [২] 
ভূপাস্তস্মীদ্বভূবুর্বিবস্ঘমর সমরোদঞ্চদাশ্চর্ধ্য বীর্য্য- 

জ্যো- 

পং-_৩ তির্জালাবলীপ্রতিভটকরটিস্থানদানপ্রবন্ধাঃ | 
যেষাঙ্ীত্তিপ্রবাহৈঃ প্রতিপদমুদয়ৎস্বদ্ধ নীসঙ্গসৌখ্য- 
প্রেঙ্বৎকল্লোললকেলিঃ কলয়তি জলধিস্ত।নি লীলায়িতানি ॥ [৩] 
তেধাঁন্ঘংশে বিশদযশসা- 

পং--$ ঞ্োঁড়থঙ্গফ্িতীত্দ্র- 

ব্যাজব্যদ্জং নরহরিতনোর্জ্জ্যোতিরাবি3বরভূব | 

($) বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ "গালের" শব্দ রষ্টবা। 



১৩৪ 

৬ 

পং-_-৭ 

পং-_৮ 

পিং--৯ 

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [হর সংখ্যা 

দরপ্পোদ্দামদ্বপমদ্নদীতীর্থসংন্যাঁসিনো য- 
মিস্ত্িংশেন প্রতিনৃপতয়ঃ প্রাপিতা মোঁক্ষলক্ষমীম্ ॥ [ ৪] 
ধন্মিল্লং করপল্লবে কলিতবান্ প্রাগেব বৈ- 

রিশ্রিয়ঃ 

ম্মেরামর্দ' তরঙ্গিতেন মনসা নিস্ত্রিংশবল্লীসম্ততঃ | 

চক্রে বোরনধুজনস্তনতটার্যে। মুক্তমুক্তাঃ পুরঃ 
পশ্চাছুদ্ধরগন্সিদ্ধুরম। প্রস্যান্দিগণুস্থলীঃ ॥ [৫] 

যংকল্লোলিতমগুলাগ্রকুটিলাটোপস্ফ.- 
ম রৎসাধবসৈ- 

ধ্ব'ণপ্রকত্রপ্রহারতরলৈঃ প্রত্যর্থিভিঃ পাঁথি ০৫ 
চগ্ডাংশোদিবি মগণ্ডলাওপটলং নিভিদ্য তন্মন্থ্যুনা 

মন্যে নির্বতিগর্থিতৈরনুস্তো নির্ববাণপীমারসঃ ॥ [৬] 
আসীৎ সুনুরনঙ্গভীমনূপ- 

তিঃ পুণ্যাতপত্রং ততো! 

ন স্পৃষ্টঃ কলিকালকল্মষমসীকল্লৌোললীলায়িতৈঃ । 
কোয়ং মন্ত্রকলাপছুম্ধদকরিবৃহং বিহায়1যুন। 
আদ্ধামেকপদে নৃপে কলয়ত। সায্রাজ্যমাসাদিতম্ ॥ [৭] 

স্বৈরশর্গত- 

ত্রয়গবীভিরুপাস্তমানো 

গোবিন্দ ইত্যজনি বৎসকুলে দ্বিজেন্ররঃ | 
রাঁজ্ঞঃ ক এষ মহিম1 যদলাবনেন 

সাঁআ্রীজ্যভারবহনে বিদধে ধুরীণঃ ॥ [৮] 

সেবানতপ্রতিমহীপতিকেশপাশ- 

শৈবাঁলবল্লিশিখ- 

রে নখরাজহংসাঃ | 

যৎপাঁদপহ্থজগৃহাশ্রমিণঃ শ্বপন্তি 
রাজেন্দ্র ইত্যজনি তেন ততঃ ক্ষিতীন্দ্রঃ ॥ [৯] 



গম ১৩১৯৬] 

পং-_-১০ 

পংস্”১১ 

পং---১২ 

পংস্-”১৩ 

পং---১৪ 

পাং.্”১৫ 

চাদটশ্বরের খোদিভলিপি  « ১৩৫ 

জজ্ঞেহসৌ তমনঙ্গভীমনৃপতিং যস্ত প্রতাপানলঃ 
জ্বালাসংবলিতৈঃ স্থবর্ণাশখরীযাতিদ্রেবত্বং 

যদ । 

আদায়ৈনমহনিশং যদি ঘন। মুগ্চন্তি ধারোৎকর! 
নাঁশাঃ পুরয়িতুং তথাপি বিজয়ী যদ্দানকেলিক্রমঃ ॥ [ ১* ] 

ব্রেলোক্যং বিমলীকরোতি যদি তৎকীপিন্মুধাব্র্দ,নী 
কে চেৎ বিলুঠন্তি 

তদ্ভণিতয়ো৷ ধিউ মৌভ্িকানাং অ্রজঃ | 
যৎপাদাজনখছ্যতিব্যতিকরৈর্ভষাবিধি ধদ্যভূৎ 
প্রত্যর্থিক্ষিতিপালভালফলকে কঃ পট্টবন্ধগ্রহঃ ॥ [১১] 
তন্তাথ ক্িতিপাঁলভাঁলবড়ভীনিদ্রালু- 

পাদাক্কুলে 

বিষুবিষুরিবাঁপরঃ কলিতবান্ সাচিব্যমব্যাহতং । 

শ্বেতচ্ছত্রশতানি যস্য যশসা নিন্মায় কিং বূমহে 

সায্রাজ্যং ভ্রিকলিঙ্গনাথনৃপতেরেকাতপত্রীকুত্ ॥ [ ৩২] 

যে যাতাঃ শরণং 
রণাঙ্গনশিরস্হ্থম্থাস্তশস্ত্রাঃ পুরো 

যৈর্ব। ছুর্দমদোর্ববিলাসরসিকৈরুৎখাতখড়েগঃ স্থিতম্ | 
আশ্চর্য যদমীদ্ধয়েপি ন চিরাদাপাদ্য বিষ্ঞোঃ পদ্ং 

প্রাপ্ত নির্ভরনির্বতিপ্রণয়িতাং প্র- 
ত্যর্থিনঃ পাখিবাঃ ॥ [১৩] 

বিন্ধ্যাব্রেরধিসপীমভীমতটিনী কুঞ্জে তটেস্তোনিধে- 
বিবষুগব্বিষুতরসাবসাবিতি ভয়াচ্চৈতন্দিশঃ পশ্ঠতঃ ! 
সাআাজ্যং সপরিশ্রমেণ ন তথা বৈখানসানামিদং 
বিশ্বং 

বিফুময়ং যথা পরিণতং তূম্মাণপৃর্থীপতেঃ ॥ [১৪ ] 
কণ্টোতংসিতসায়কস্ত হৃভটানেকাকিনে নিক্ঘতঃ 



পং--১৬ 

পং--১৭ 

পং-১৮ 

পংস্”১৯ 

পং-_২+ 

পং--২১ 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 1 ৩ সংখ্যা 

কিং ক্রমে যবনাঁবনীন্দুসমরে ততস্ত বীরব্রতং 
য্তালোকনকৌতুকব্যসনি- 

নাং ব্যোমাঙ্গনেনাকিনা- 

মন্যপ্রৈরনিমেযবুত্তিভিরভূন্নেত্রৈর্মহানুৎসবঃ ॥ [১৫] 
সাহআ্াঃ পরিতঃ স্ক রন্তি হরয়ঃ খেলন্তি যত্দিগগঞ্জাঃ . 

প্রেঙ্ছত্তিঃ পথিপুগুরীকপটলৈর্দিকৃচক্রমী- 
ক্রম্যতে । 

সম্বাসঃ কটকেধু মৌলিষু পদন্যাসঃ কুলক্ষাত্ৃতাং 
ক্রুদ্ধে($) যত্র ন কাচিছুৎকলপতেঃ সান্রাজ্যলক্ষনীং কৃতিঃ ॥[১৬] 
ক্ষমপীঠং কিয়দম্বরক্কিয়দথ স্বঃ মৌধমেতৎ কিয়ৎ 
দিকৃচক্রং কিয়- 

দেতদেব কলয় ব্রন্মাগ্ডখণ্ডং কিয় । 

আস্তে যত্র তনোতি যত্র চরণং ষত্রেদমামোদতে 

যন্তর স্থজ্যতি যত্র বা! নিবসতি স্বচ্ছন্দমেত দ্যশঃ ॥ [১৭] 

তপনতনয়া মভ্যাদত্তেবতংসয়িতুং শিবঃ 

কুবলয়কুল-. 
কণ্টোত্বংসেন বিভ্রতি সুভ্রুলঃ | 

বিচকিলবনোৎসঙ্গে ভূঙ্গীবিদনালিনং স্বনং 

জগতি জনিতশ্বেতাদৈতে তদা যশোভরিঃ ॥ [ ১৮] 
অনেন পুরুষোত্তমপ্রণয়িনীযু বারামিধে- 

স্তটীষু ঘটিতাস্তলাপু- 
রুষহ্মভূমীভূতঃ | 

বিলামবসতীশশতং কলয়তা বলারাতিনা। 
শচীবদনবারিজে তরলিতাঃ স্ম লোলং দৃশঃ ॥ [ ১৯] 
পম্থানং সরসাং শতৈস্তত ইতস্তেনাক্কিতা যন্তট- 
স্মেরাস্তোজগভীরগ- 

উকুহরধ্বস্তাধখেদোর্য়ঃ | 



গন ১৩১৬ ] 

পং--২২ 
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চাঁটেশবরের খোঁদিতলিপি ১৩৭ 

অন্তঃসৌরভদারশীকরময়ৈঃ পাঁথেয়ভারৈরমী 
মন্দং মন্দমনুব্রজন্তি পথিকানাশ্বোধিবেলানিলাঃ ॥[২*] 

আহ্বীক্ষিকীকুটিলমৈক্ষত যং কটাক্ষে-: 
ধ্ত ত্রয়ী বদনতা ত্র” 

রসং চুচুষ্ব। 
স্বৈর যদদীয়হৃদয়ে বিজহার বার্ড! 
যং দগুনীতিরপি নির্ভরমালিলিঙ্গ ॥ [২১] 

উদগ্রদোষাঁদপথপ্রবর্তন- | 
বলদৃগতীনি শ্রশতিদৃষ্টিবিভ্রমৈঃ। 
চকার তত্র প্রতিপত্তিসম্প- 

দা 

স্পদ্ং পুরাণানি পুনর্নবানি যঃ ॥ [ ২২] 
কনককলসভারং ভারয়ামাস ভাস্বা- 
নজনি রজনিজানিঃ স্ফাটিকঃ পূর্ণকুস্তঃ ৷ 
ধবজপটচটুলভ্রীর্ধত্র চ ব্যোমগঙ্গা 
বিরচিতমমুনেদং ধাম 

্ কামান্তকস্থ ॥ [২৩] 
ব্রিভূবনভয়শী ন্তিহ্কর্ত,মে কার্ণ্ত- 
ঞ্ললজয়মিব যাবৎ কুর্ববতে পর্ববতেন্দ্রাঃ | 

* সদনমিদমুদঞ্চৎফেনপুঞ্জপ্রতিষ্ঠ- 
মিহ কলয়তু তাবদীয়তাঞ্চ প্রশস্তিঃ ॥ [২৪] 
লোক- | 

শ্চতুর্দশ ন মাতি যশে! যদীয়ং 

বিদ্যাশ্চতুর্দশ ন তৃপ্যতি যস্থ বুদ্ধিঃ। 
মন্বস্তরাণ্যপি চতুর্দিশ যন্থ সুক্তি- 
নক্লানিমেতি ল কবিং কিল ভাক্করোহস্যাঃ ॥ [২৫] 

৯৮ 



১৩৮ ,. সাহিত্য-পরিষত-পন্্রিক। [তয় সংখা! 

অনুবাদ 
গিরিরাস্ুত মৈনাক ষে স্থানে অবস্থানপূর্বক পিতার স্ুকোমল ক্রোড়ের বিষয় চিন্ত! 

ফত্েন, গ্রলয়কা'ল ভগবান্ লক্ষ্মীপতি যেখানে গৃঙজামাতৃপদ অবলম্বন করেন, যিনি স্বধাসত্র- 

হেতু সুরগণবর্তৃক মন্থনরূপ বিপদের আশঙ্কায় নিয়ত ব্যথিত, সেই সরিতপতি ক্ষীরসমু্র 
ভক্সযু্ত হউন। ১ 

যাহার গুণে একাম্ত অলক হুইয়] ঘুরারি ও পুরারি যথাক্রমে তাহাকে মুকুটে ও নেত্র 

বিদ্যত্ত করিয়াছেন, সেই বিশ্বানগণের লোচনবিপ্রয়কর কলানিধি চন্দ্র উন্ত' ক্ষীরসমুদ্র হইতে 

উৎপন্ন হইয়াছেন ২ 
যে সকল রাজগণের বহুদুরব্যাপী অত্যাশ্চর্য সমরবীর্য্যের উর্ধগতি জ্যোতিঃসমুহারা 

গুতিপক্ষগণের হস্তিশাল। পর্য্যন্ত পরিবাগ্ত এবং ধাহাদের কীর্তি প্রবাহ প্রতি জনপদে গ্রবা* 

ছিত ও উর্ধগামিনী হুরধুনীদঙ্গনথে ক্র্তিহেতু কল্লোলকেলিপরায়ণ জঙলনিধিও ধাছাদের 
এ সকল কীত্তিগ্রবাহান্বিত স্থানসমূহের বিষয় ঘোষণ! করে, অর্থাৎ সমুদ্র গ্রদেশ পর্যন্ত ধাহা- 

দের কীর্তিকলাপ বিঘোধিত, দেই নকল নৃপতিগণ উত্ত চন্দ্র হইতেই আবিতৃ্ত 
হইপাছেন। ৩ 

&ঁ সকল নির্মলবশাঁঃ রাঁজগণের বংশে উদ্ভুত উদ্দামন্ধিপদর্পে দর্পিত নরহরির তন্থ হইতে 
কালবিলম্বে আবিতূ্তি জ্যোতিংশ্বরূপ ক্ষিতিপতি চোড়গঞ্জ, যাহার ন্্ প্রভাবে প্রতিপক্ষ 

বৃপতিগণ লক্ষীত্রষ্ট হইয়াছিলেন। ৪ 
যিনি সর্বাগ্রে গ্রতিপক্ষ-লক্মীর বেণীবন্ধকেশদাম এবং পরে অনাকুলিতচিন্তে গ্রফুল্লমনে 

তাহাদের যাবশ্গীয় অন্্-শস্ত স্বীয় করতলে আনয়নানস্তর উহাদের পুরনারীবর্গের স্তনতট 

হইতে মুক্তাহারচয় বিচ্যুত এবং গণ্ুস্থল দিয়া উন্মপ্তমাতঙ্গ মদক্ষরণের নায় আবরল ধার! 

গ্রন্তন্বিত করেন, অর্থাৎ তাহাদের রাল্যলগ্গ্রী গ্রহণ করিয়। তাহাদিগকে পরাস্ত এবং সমূলে 

নিপ।ত করায় উহাদের পুরনারীগণ্ব স্ব ভূষণ উদ্মোচনপুর্ববক নিয়ত ক্রন্দন করিতে থাকেন (৫ 

গ্রতিকূল নৃপতিগণ ধাহার কুটিলান্ত্রের দর্পগ্রভাবে নিয্নত সন্ত্রাদিত এবং বাণগ্রহারভয়ে 
সর্বদ| কম্পিত থাকিয়াও তাহাদের যাবতীয় বল প্রদর্শনপূর্বক নির্ভেস্ত গ্রচণ্ড মার্তগুমণ্ড- 

লের স্তায় তাহার গ্রতিভ! খর্ব করিতে না পারিরা সেই মনঃকষ্টে শ্ব স্ব দর্পবিসর্জন দিয়া 
অবশেষে তদীগ়ানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ৯ 

উক্ত নৃপতি হইতে কলিকল্মষব্রিহছিত অনঙ্গভীম (১ম) নামক নরপতির জন্ম । ইনি 
মদমত করিব্যুহ পরিত্যাগ করিয়! কেবল সমকক্ষ তৃপতিবৃন্দের প্রতি ভালব।স। বিস্তার হার! 

পুপযাতপত্র সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ৭ 

বংসগোতে গোবিন্দনামে এক ব্রাঙ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্বককত অশ্রতপূর্ব তিনটা 

স্তোজদ্বার। গোবিলদেবের উপালন! করিতেন। জআনঙ্গভীমের এই এক কি মহিমা! ছিল 
বে, তিনি লুদক্ষ জানিয়া গোবিনদকে সাআজাজ্য ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৮ 



পন ১৩১৬] চাটেশ্বরের খোদিতলিপি * ১৩৯ 
তাহা হুইতে রাজেন্দ্র নামক ক্ষিতীন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, অবিনয়ী]গ্রতিকূলাচারী নৃপতি- 

বুন্দের কেশগপাশবূপ শৈবালশিখরে তদীয় নখরাগহংস সর্বদ| বিরাজ করিত এবং তাহার 

পদানত ব্যক্তিবর্গমাত্রেই গৃহা শ্রমে থাঁকির] অতিশয় নুথে নিদ্রা যাইতেন ৯ 

উদ্ত ক্ষিতীন্দ্র রাজেন্ত্রের অনঙ্গভীম নামক একটা তনয় জন্মে; ইহার এজ্ছলিগ প্রঙাপ!- 

নল ছার! তরলীকৃত ম্ব্ণচূড়পর্র্বত হইতে মেঘসমূহ এঁ দ্রৰ্ভাগ গ্রহণপূর্ববক যদি উহ! দিবা- 

নিশি ইঙ্াকে বারিধারার ভার গ্রদান করিত তাহা, হইলেও তাহার! ইছ(র আশ! পুর্ণ করিতে 

সমর্থ হইত না। কিন্তু তাহার এই গ্রহণাতিশধ্য তদীর দ|নকেলির নিকট সর্বদাই পরাজিত 
হুইত। ১০ 

. উর্ধগামিনী স্বর্গলা! ইহার কীর্তিগ্রবাহ বহিয়। ত্রিলৌককে নির্মল করিতেছেন, তিনি শীয় 

বিগুদ্ধ বাক্যাবলী পরিনির্মিত হারকণ্ঠে ধারণ করিলে, তাহার নিকট মুস্তাহারও ধিক্কার প্রাপ্ত 

হয়। ইহার পদদনখজ্যোতির আন্ুকরণে যদি কোন ভূযাদ প্রস্তুত কর যায়, তাহার নিকট 

তীয় গ্রতিকৃগ নৃপালগণের ভালাবলম্বিত অতিরঞ্জিত উষ্ধীষ কোথার শ্যান পাইতে পারে?১২ 

প্রতিপক্ষ ক্ষিতিপালবর্গের ভাঞোপরি বিস্তম্তপাদ এই রাগার দ্বিতীয় খিষুওর নায় বিষুঃ- 

নামক এক সচিব, ইহার যশোবাশিদ্বার! শত শত শ্েতচ্ছত্র নিষ্মাণপুর্বক) বলিতে কি, তদীয় 

জ্িকগিঙ্গ সাম্রাজ্যকে একচ্ছর করিয়াছিবেন। ১২ রী . 

ইন্ভার সময়ে এক অতভ্যাশ্ঠর্ম্য ঘটন। এই দেখ| যায় যে, ষে মকল গ্রতিপন্গগণ রণাঙগণে 

অস্ত্র-শগ্ত পরিতঠাগপুর্বক তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিহ এবং যাহারা অতি বিরুদ্ধভাবে দৃঢ়- 

বাহুতে খঞ্জো।ত্ুলন করিয়। অবস্থান করিত; এই উভয়েই অচিরকাল মধ্যে বিঝুপদ প্রাপ্ত 

হুইয়। সংলাঁর যাঁতন। হইতে মুদ্তিলভ করে?) অর্থ খভীধরিগণ সডিবকর্তক নিপ1ভভ 
এবং শরণাপন্ন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে পরিরক্ষিত হইয়া সংসার-ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হুঠত। ১৩ 

বিন্ধ্যাচলের অন্তনর্তিনী ভীমানদীীরস্থ উপবন হইতে সমুোপকুগ পর্যন্ত তুঙ্মান 
পৃথণীপতির যাবতীয় সাত্রাজ্য ভয় চকিতচিত্তে সন্দদা! যেন দিত্ম গুলকে এ বিষণ এ বিষুঃ বলিয়। 
এবপভাবে অনুভব করিত যে) বৈখানসগণ যাবজ্জীবন কঠোর পরিশ্রম কারয়াও জগৎকে 

লেরূপ বিষুঃময় বলিয়! বোধ করিতে পারেন নাই। ১৪ 

যবনসমরে অন্ত্রসর্াপনদ্বার! অনংখ্য গৈম্তমংঘের বিধবংলকারী সেনাপতি বির 
বীরপণার বিষয় আর অধিক কি বলিব, তাহার বীরব্র্ত সন্দর্শনার্থ শ্বগং দেবগণ অনিদ্রাবস্থায় 
নিনিমেষলেচনে শুন্তমার্গে অবস্থানপূর্বাক মহ! উতৎ্নব করিতেন। ১৫ 

যেখানে সহঅসহুত্র গবানী শ্কত্তির সহিত বিচরণ করে, পথিমধ্যে চারিদিকে গ্রফুল 
পুণুত্ীকদল দিগদেশ অতিক্রম করিয়া বিদ্তমান থাকে । কুলাচলপর্ব্বতমূ্ঠের সেই সকল, 
সানুপ্রদেশোপরি গরিভ্রমণপুর্বক উতৎকলপতির সাম্রাজ্যলক্ীকে হস্তগত কর! কাহারও 
কার্য; নহে ।১৩ | * 

তৃপৃষ্ঠ, অঙ্থর-প্রদেশ, ন্বর্গসৌধ, এমন কি তরক্ধাণ্ডের যে কোন স্থানেই তাঁহার চরণ বিচরণ 
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করে, ততংস্থানই আমোদিত হয়। পরিত্যক্ত অর্থ।ৎ যেখান হইতে গ্াতিনিবৃর হুইয়াছেল 

অথব! যেখানে বর্তমানে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহার প্রত্েতক স্থানেই তীয় বশোরাশি 

হবচ্ছন্দভাবে নির্বিগ্কে বিয়াজ করিতেছে। ১৭ 
তদীনু বশোরাশিত্বার! জগতের যাবতীয় বসন্ত এরূপতাবে শুত্রত্ব গ্রাণ্ড হইয়াছিল যে, গ্বয়ং 

মহাদে? শিবোভূষণার্থ গঙ্গাত্রমে যমুনাকে মন্তকে ধারণ করিলেন, এইরূপ বিভ্রমবতী ছুক্র 
রমণীগণ কঠতৃষাথ শ্বেতে1ৎপল ভ্রমে নীলোতপল ধারণ এবং সবঙ্গবর শতদণ ভ্রমে মল্লিকা- 
ক্রোড়ে উপস্থিত হুইয়। গুন করিতে লাগিগ। ১৮ 

ইনি পুরুযোত্তমের প্রিয় স্থান সমুদ্রোপকূলে তুলাপুরুষদ্দানার্থ এবপ কতিপয় সুধর্ণ পর্ব 

নির্মাণ করেন যে, তাহাতে শত বিলাসভবন সন্কলনকাণী ইন্দ্রের শচীবদনকমণে তরলীকত 

লোচনাবলীর ও চাঞ্চলা- ঘটে অর্থাৎ এ সকল স্বর্ণশর্বতগুলি এতই সৌন্দর্যযশালী ছিল যে, 
স্বয়ং ইন্দ্র অমরাবতীর অতুল পদৌঠ্টব, এমন কি শচীর মুখরাবিন্ন পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়| উহ!- 

বের উপর দৃত্টিপাতে সাতিশয় ব্যগ্র হন। ১৯ 

তিনি পণ প্রস্তত করিয়। তাভার ইতজ্তত১ অনেকগুলি সরোবর খনন করেন; সমুদ্র- 

ভীরবর্তী বাধু এ সরোবরের উন্মিমাল! এবং তত্রত্য কুমুদকহলার সংন্পর্শে শৈত্য গন্ধযুকত 
ছইয়| মন্দ মনা ভাবে নিয়ত পথিকদগের অন্গুবন্তী হয়। ২, 

তর্কের কুটিগ। ধাহার উপর কটাক্ষপাত করে, বেদ বাহাস বদলকমল পরিচুন্বন করে, 

ঞতি বাহার হৃদয়ে শ্বাধীনভাৰে বিহার করে এবং দগুনীত্তি ধাহকে নির্ভর আলিঙ্গন করে, 

(অর্থাং তর্ক বেদ, শ্ন্তি ও ব্যবহারশান্ত্ে ধাহার বিশেষ অভিজ্ঞত। ছিল )। ২১ 

উদ্ধতশ্বভাববশতঃ যাহার! বিপথগামী হুইয়। ্ঘলিতপদ হয়ঃ তাহাদিগকে যিনি এরূপভাবে 
শান্তীপথে আনয়ন করেন যে, তাহার যেন জীর্প অবস্থা! হইতে নৃতনতাবে পরিণত হইয়। 

অবশেষে গ্রতিপত্তিসম্পদ পর্্যস্তেরও অধিকারী হয়।২২ 

তিনি এরূপ একটা অত্যুন্চ শিবমান্দর নির্মাণ করেন যে, তাহাতে মুবর্কলস, স্টিক- 
নির্মিত পুর্ণকুস্ত এবং শ্বেতধব্জা “দানের আবশ্তক ছিল ন|, কেন না শ্বং হুর, চত্ত্র ৪ 

বিজ্দ্গজ। হার! তিন জনে যথাক্রমে এ তিনটা পদার্থের কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। ২৩ 
গ্রধান গ্রধান ধরণীধরগণ বাবৎকালপধ্যস্ত (সমুদ্র জল হইতে) ভ্রিতৃবনের শাস্তিরক্ষার 

জন্ত সেতু বা বাধের স্যার অবস্থান করিবে অথাং যত্দন ন! স্বর্গ, মর্তা, রসাল একার্দবী 

কৃত হু্কবে, ততদিন পর্বাস্ত উত্ত নন্দির এই সংসারে নিশ্ধাণকারীগ উদধিফেনপুঞ্জসরিভ 
বশোবিশ্যার ও গ্রশংসাবাদ রঙ্গ! করিবে ।২৪ 

চতুর্দশ ভূবন যাহার ষশের পরিমাণ করিতে পারে না, বাহার বুদ্ধি চতুর্দশ বিভাতেও 
ভৃত্তি লাভ করে না, যাঁচার উপদেশপুণ সুললিত বাক্যাবলী চতুর্দশ মন্স্তর পর্যযস্তও অল্লান- 
তাবে অবস্থিত, সেই কৰি ভাগ্করই এই গ্রপত্তির রচয়িত11২৫ 
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বিশেষ দ্রে্ব্য 

রাশিবৃক্ষের কোনও ছুট ফল যেন সমান ন! হয়। এরূপ যেন না হয় ষে। 

চ্ছ+জ, ছ7চ+জ, কিছ। জস্চ4ছ। কেননা চ-্ছ+জ হ'লে ফলে 

দাড়া'বে এই যে, 
চ-ছ-জ 

_-জ ৮ -চশছ 

সমষ্টিস্চ-_ছ-_অ--চ+ছ+জ 

অতএব ক+1চ-ছ-অস্তক-চ+ছ+জ, কিন। বা কাধ-ডা'ন কাধ [রাশিবৃক্ষ দেখ? 

আবার ছষ্*৮+জ হ'লে. ফলে দাড়াবে এই যে; 

চস্ছ- -জ 

ভজ্ঞ--চ41ছ 

সম্িচ-ছ+জ--চ+ছ-জ 
অতএব ক+1+চ-ছ+জ-্কৃ-চ+ছ-জ কি নাবা পাশ-ভা+ন পাশ [ রাশিবৃক্ষ দেখ ] 

সেকি আবার, জ-্চ+ছ হ'লে, ফলে দীড়া'বে এই যে, 
চ1+ছ-জ 

-জ-০-চ--ছ 

সমগ্ি-চ+ছ-জ--চ-ছ-+জ 
অতএব ক1+ট+ছ--দস্ক-চ-ছ+জকি নব হাত-ডা'ন হাত [রাশিবৃ্দ দেখ ] 

এই ভক্তু বলিছেছি যে, চ ছু এবং জ এ তিনটির “কানওটি যেন অপর ছুইটির সমষ্টি ন! 

হয়, এট! দেখা চাই সকলের আগে। গোড়া'র তিনটি সংখ্য। ১, ২, ৩ যদি যথাক্রমে চ-ছ-জ'র 

স্থলাভিধিক্ত ₹ইতে পারিহ, তবে খুবই ভাপ হইত) কিন্তু তাহা হইতে পারিতেছে না 

গুদ্ধ কেবল এই ভগ, যেহেতু ৮০০১১ ছ-২১ জন ৩ হইলে ফলে দাড়ায় সস চ+ছ, আর, 

জ.্৮চ+ছ হইলে (যেমন এইমাত্র দেখা গেল) ফলে দাড়ায় ক+চ1ছ-জ-্ক-চ-ছ+জ 

কিন! ঝা হাত-্ডা,ন হাঁত। অতথব যথাসম্ভব নিয়তম তিনটি অঙ্ককে যদ্দি যথাক্রমে 

চ-ছ-জ+র স্থলাভিষিক্ত করিতে হয়, তবে ১-২-৩ কে ছাড়িয়। দিয়া ২-৩-৪ কেই তাহ! করা 

কর্তব্য । তাহাই করা হইল; চ-কে করা হইল-.২, ছ-কে কর! হইল-৮৩, জ-কে কর! 

হইল-৪8) আর, তাহাতে ফল ঈ/ড়াইল এইনপ £-- 

কশচশছ"1জ,্ক)৯ 

ক+চ+ছ-জ-ক+১ 
ক+চ--ছ+জস্.ক+৩ 
ক+৮--ছ--জ*্০ ক--€ 
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ক-চ+ছ+জ.ক+-€ 
কস্চশছ-্জন্কস্ত 

কচ. ছ1জন্ক--১ 

ক-চ-ছ-জ-ক-.৯ এমতে পাইলাম 

ফলাষ্টক 
(১) প্রাস্তখও অধা খণ্ড (২) গ্রান্তথণ্ড 

ক1+৯ ক+১ ক-+৩ ক-৫ ক+8 ক-৩ ক-”১ ক-৯ 

ফলাষ্টকের মাঝের থণ্ডটাকে অপর ছুই খণ্ড হইতে বিধুক্ত করগা লহয়! পাইলাম 

(১) মাঝের চতুর্ববর্ 

অর উহার ছুই প্রান্তের ছুই ভগ্রথগ্ড একজ্র জোড়। দিয়। পাইলাম 

(২) প্রান্তের চতুর্বর্গ 

্ | 
ক+৯ | ক+১ ] ক-১ | ক.» 

এলি যারা জার জোয়ার 
এই প্রান্তের চভূর্ববর্ণটার উপাধি দেওয়া হইল, এ-বর্গ। 
মাঝের চতুর্ববর্ণটার উপাধি দেওয়া] হইল, ও-বর্গ। 

উভয়-সম্থলিত ফলাষ্টকের উপাধি দেওয়া! হইল, জোড়াবর্গ | 
জোড়াবর্গের অন্তভূক্ত আটটি ফলের নাম দেওয়! হইল, বর্গায়ফল। 

এ বর্গের অন্তর্নিহিত ফল-চারিটার নাম দেওয়। হইল, এ-বগীঁয় ফল। 
ও বর্গের অন্ততভূর্তি ফল-চাঁরিটার নাম দেওয়া হুইল, ও-বগাঁয় ফল। 

যোলোধরিআ! চৌকোণ ভৰনের ঘর-পুরণ। 

এ বর্গীয় চাঁদ্িট৷ ফলের ধাঁপ নাঁজাইয়। যোলোধরিয়। ভবনে একটা নিয়মুখী সোপান 
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গিয়! তোল| হইল ; তখৈধ ও বর্গীয় চারিটা ফলের ধাঁপ সাজাইয়! ত্র ভবনে একটা! উর্ধধমুখী 

সোপান গীথিয়া তোনা হইল। পুর্ববেরট। অর্থাৎ নিষ্নমুখীটা! নীচে নাষিবার সোপান ; 

শেষেরটা অর্থাৎ উর্ধমুখীট! উপরে উঠিবার সোপান । ক্ষেত্র দেখ $-- 

উত্মুখী সে।পন নিম্মুখী সোপান 
পলিপ শিস 

বা 

এই দুই সোপানশ্রেমী নাভিস্থলে পরম্পর কাটাকাটি করিয়া, ডাহিনে বামে হাত পা 

ছটুকাইর়1, যোলোঘরিঅ| ভবনের চারিকোণ জুড়িয়া বিরাজমান হওয়াতে, যোলোঘরিআ! 

ভবনের প্র হইল এইরূপ £-. 

ক+,৯ 

ূ ক+৩ 

চাছিয়! দেখ এ জোড়া-সোপানের প্রত্যেক ছটা'র চারি-চারিটা! ধাপ ছুই ছুই জোড়া-ফলে 

পরিগঠিত। নিম্নমুখী সোপানের চারিটা ধাঁপ--ক+৯, ক+১ এই হই এ-বগীয় জোড়াফলে 
পরিগঠিত । উর্ধমূখী সোপানের চারিটা ধাপস্পক+৩, ক+৫ এই হই ওবগীয় জোড়া-ফলে 
পরিগিত। 
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এ জোড়া-ফলগুলার গ্রতোক চারিটার অস্তভূক্ত ছই ছইটা বর্গীয় ফল উভয়ে পরস্পরের 
গ্রৃতিত্বন্বী। “প্রতিত্বন্বী” বলিতেছি এই জন্ত, যেহেতু উহাদের পরম্পর দেখাসাক্ষাৎ ঘটিবামাত্র 
উভয়েরই ক্রোড়স্থিত অঙ্ক তৎক্ষণাৎ তোপে উড়িয়া! যায়। তা”র সাক্ষী £_-. 

ক+৯ ক+১ ক+৩ ক+€ 
ক--৯ ক--১. ক--৩ ক --৫ 

২ক+* ২ক+*৭ ২ক+০ ২ক+* ূ 
ঘন্বী গ্রতিদ্বন্দীগর এককব্র-সমাগমের ফল কি হইল-_ দেখিলে? ক্রোড়ের অঙ্কগুলির 

শুনে পর্যবসান ! 

এটাতো! জান” যে, একটা চুম্বক-শল!কা”র দুইমুড়া, ট ঠ, তৈব, ছুই মধ্য-খণ্ড, ড ও, 

উভয়ে পরম্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী? এটাও তেমনি জান৷ 

ট।ড।ঢ।£ | চাঁই যে, এ-বর্গেরই বা কি, আর ও-বর্গেরই বা কি, 

ফি-ছুটা বর্ণের ছুই সুড়ার দুই ফল, তখৈব, ছুই 
মধ্যথগ্ডের দুই ফল উভয়ে পরম্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী । তার সাক্ষী, এ-বর্সের ছুই মুড়ীর ক+৯, ক-- 

৭ এ ছুট ফলও যেমন, আঁর ও-বর্গের দুই মুড়া'র ক+০, ক--৩ এ ছুট! ফলও তেরি, উভয়ে 
এ বর্ণ 

[ক+৯]ক-+১।ক-_১)ক-৯ 

ওর্ 
ক-+ত ক কাকা 

পরম্পরের প্রতিদ্বন্বী। তেয়ি আবার, এ-বগেঁর ছুই মধাখণ্ডের ক+১, ক--১ এ ছুট! ফলও 
যেমন, আর ও-বর্গের ছুই মধ্যখণ্ডের ক- ৫) ক+৫€ এ ছুটাও তেমি, উভয়ে পরস্পরের 
গ্রতিদ্বন্দী। ক্ষেত্র দেখ £-- 

++ ক -+- 4 

ও-বর্গায় 

প্রতিত্বন্থী 

ক--৩ 
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এ-বগীঁয় ছন্দী চারিটার গ্রাতিদন্দী চারিটাতে ধ যোগ করিয়া এ এ্রদ্বন্দীর ধ-যুক্ত 

গ্রাতিদবন্বীর ন।ম দেওয়া! গেল ধনান্বিত গ্রাতিদ্বন্বী; আর ও-বগীয় ঘন্্বী-চারিটার গ্রতিদ্বন্দী 

চারিট| হইতে ধ দসাইয়। প্র এ দবন্বীর ধভ্র্ট প্রতিদন্দীর নাম দেওয়! গেল ধনহীন গ্রতিদবন্দ্ী। 

ক্ষেত্র দেখ £-- 

এবগীয় ও-বগায় 

ধনাশ্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী, -. ্বন্্বী বন্দর ধনহীন গ্রতিদ্বন্দ্বী 

কাস 

৫ ম্যাক লারা ক+১+ধ রন 
শপ পপ ১ 

ক+৯+ধ ক-৩ 
পাপ্কিস 

অতঃপর, যোলোথরিআ৷ ভবনের নিম্নমুখী সোপানাশ্রিত এ-বগীয় ছন্দীগুলার প্রত্যেক 

চারিটার ধনান্বিত গ্রতিদবন্বীকে, তৈব, উর্ধমূখী সোপানাশ্রিত ও-বর্গীয় দন্দীগুলার প্রত্যেক 

চাঁরিটার ধনহীন গ্রুতিদ্বন্দীকে, প্র প্র দ্বন্দীর অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালিঘরে ভর্তি 
করা হইল। অর্থাৎ ক+৯, ক1+১, ক-১ কিন এই চারিট! এ-বগীঁয় দ্বন্বীর, 

ক--৯+ধ), ক-১+4ধ, ক+১+ধ, ক+৯+4, এই চারিটা ধনান্বিত প্রতিঘন্বীকে হন্দ্ী- 

চারিটা'র অব্যবহিত উপরের ব! নীচের খালি ঘরে যথাক্রমে ভর্তি কর! হইল । তেমনি আবার, 

আর একদ্বার দিয়, ক+৩, ক-৫, ক+৫, ক--৩, এই চাঁরিটা ও-বরগায় দবন্দীর, 

ক--৩-ধ, ক+৫-ধ, ক-৫-ধ, ক+৩-ধ, এই চারিটা ধনহীন গ্রতিদবন্দীকে 

ব্বী-চারিটার অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালি ঘরে যথা ক্রমে ভঙ্তি কর! হইল। ক্ষেত্র দেখ-_ 

(১) 
এ-বপাঁগ দ্বম্দী-চীরিট।র উপর-নীচের খাঁলি ঘরে ধনাস্থিত প্রতিদ্ন্দ্ী 

চারিটা'কে বন্দি-করণ। 

লু 
ক+৫ কত 10 

ক-১ ক-১ | ক+৯ক 

রর ক+১+ধ | ক-ন* ৰ ক+৩ 
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(২) 

ও-বগাঁয ছবন্বী-চারিটার উপর-নীচের খালি ধরে ধনহীন প্রতিদ্বন্্ী 

চারিটাকে বনি-করণ। 

| ক+৯ [ক] ক | 
ূ ক+-১ ক+-৫ | ক+৩-ধ 

শশা াল পপ্পস্পীরজস্পাপ পা 

ক-১ | 

ষোলোধ(রম। ভবনের ঘরপুরণ-ক।ধ্য হইয়া! চুকিল কেমন দেখ নির্ব্বিবদে। ক্ষেত্র দেখ-- 

যোৌলো।ঘরিআার জম্জমট্ অবস্থ1 | 

ক-১+ধ টক-৫-৭ ক ূ 

একটি কার্ষয কেবল বাকি; কাম-ধেন্ুটিকে (অর্থাৎ ধ ধেন্ুকে ) দোহন করিয়া রত্ুভাগ্ার 

পূরণ করিতে হইবে-সেইটি কেবল বাঁক । করা হঠল তাহা এইরূশে সুনিষ্পন। 

প্রথমে পাওয়া হইয়াছিগ আটটি মাত্র ফল 

0111 0. 
ক+৯ক+১1০1+৩াক-হ1ক4-৫1ক-তাক-১ক-স! 

1 ৃ | [1.1 
এই আটটি ফল। ূ 

তাহার পরে ত্র আটটি ফলের বীদ হইতে ফলাইয়। তোলা! হইল নূতন আর আটটি ফল 

ক7+৯7+ধ | ক+১1ধ | ক+৩-ধ ! ক+৫--ধ 

এই আটটি ফল। 
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ূর্বার্জিত এবং নবাঞ্জিত এই উভয়বিধ ফলাষ্টক 'একত্র সং ক্রিয়। পাইলাম 

সবিস্তরে এইরূপ £-- 

ূ্বার্জিিত ফলক] নবাঞ্জিত ফলাষটক 

ক+৯ ক--৯+4-ধ 

কশ4-১ ক--১7ধ 

ক4+৩ ক- ৩. ধ 

ক--€ কণ৫-ধ 

ক4£€ কম্৫-ধ 

ক-৩ ক+৩-ধ 

ক--১ ক+১ধ 

ক-ুঈ কপ1৯4এ 

নবার্জিত জ্োড়াফল 

এখন দেখিতে হইবে দুইটি বিষয়। প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, কোনও নবাঞ্জিত ফল যেন 
কোনও পূর্বার্জিত ফলের সহিত স্মান ন1 হয়। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, কোনও নবাঞ্জিত 

ফল যেন দৌস্রা কোনও নবাজ্জিত ফলের সহিত সমান না হয়। অর্থাৎ এনপ যেশ 

না হয় যে, | 
(১) কোনও নবার্জিত ফলস্.কোনও ধগার ফল। 

ক-্৯শধ-ক+৯ অতএব ধ-১৮ 

ক.১+ধ-৮ক+১  অতএক ধল্২ 
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ক-+৩স্ধন্ক-৩ অতএব ধ-৬ 

কশ€৫-ধ-ক-€৫ অতএব ধল০১০ 

ক-৯-+ধক+১ অতএব ধস্"১* বা৮ 

ক+৩-ধম্ক-৫ অতএব ধক্বাং 

ক-৯+ধ-ক+৩ অতএব ধস্১২বা৬ 

ক.০৯+ধ-ক 78 অতএব ধ-১৪ বা ৪ 

ক+১1ধ-ক+1+৩ অতএব ধম্ংবা৪ 

ক7+১+ধ-ক+৫ অতএব ধন৪ বা 

অথবা ৃ 

(২) কোনও নযার্জিত ফল.দৌস্র! কোনও নঘার্জিত ফল। 

ক-৯4+ধ-০ক+৩-ধ অতএব 

১২-বা শ ৬ বা ও 
ক-৯+ধ-ক+৫স্ধ অতএব 

২ ৭ বা ২ 

ক+১+ধ-ক-74৩-ধ অতএব 
২বাঃ৪ 

২ 

ক+১+ধ-ক-৫-ধ অতএব 

৪ বা ও 
ধ - ৯ _ ২বাও 

এইরূপে পাইতেছি যে, ১১ ২, ৩১ ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮ এই 'অস্কগুলিকেই 

কেবল ধ-স্থানে বসিতে বারণ, তত্ভি্ন আর কাহাকেও নহে । তবেই হইতেছে যে ধ-স্থানে 

বসিবার যোগা নিয়তম অঙ্ক-৫। অতএব ৫-কেই ধ-এর স্থলাভিষিক্ত করা বর্তব্য। 

কাজেকাঁজেই তাহ! করা হইবে। কামধেম্থু দোহন করিয়া ফললাভ করিল।ম যথেষ্ট! কি? 
না! ৫ অর্থাৎ পঞ্চগব্য ! যাহাই হোকৃ-আর ভয় নাই--কুলে আসিয়াছি! এখন পাত-তাড়ি 

গুটিয়ে 

১বাং 

ডাঙায় উঠি বেলাবেলি, 

ক্ষেত্র দেখ নেত্র মেলি! 
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পূর্বে পাইয়াছ। 

ক+৯ ক৯ | ক-_১+ধ ূ ক_৫_ধ ূ ক--৩ 

ক- কিধ] কট 7 ক+-১ ৰ ক+৫ ৮+2 ]ক+৩-ধ ক+৩-ধ 

ক-:৩-ধ ক-৩-৭ | ক ৫ | ক-- ৮১ (ক+৯ভধ ক+৯+ধ| 

ক+৩ | ক+৫-ধ দি -:৯ 

এক্ষণে ধ স্থানে ৫ বসাইয়। পাইলাম । 

ক+৯ ক+৪ চলা জী 
রি রে (৭1. 
ক--৮ টক ূ ক--১ | ক+৯৪ 

ক৩ | ক ূ ক+৬ ক_:৯ 

১ সারিকার ৰ 
শশা লগা] শন 
কপ ক্ধ ডি 1 ক] কহ | ক) 

ক--৮ ক-_৫ | কল) | ক+৯ [6 

ক+৩ ক] ক+ ক--৯ এরি 

কটা (ক) (৪ক) (ক) | ৪ক 
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৪৪ পুরণ। 

ক'কে যদি ধরা যায়-১২ তবে ইষ্টলাভ ভাবে ৪৮ 

১৩ রী ৫২ 

এ ১৪ এঁ ৫৬ 

এ ১৫ এ ৬, 

৯৫ ৯ 

ইত্যাদি। 

আদর্শ ক্ষেত্রের প্রথম পংক্তির তৃতীয় ঘরটার প্রতি একবার ঠাহর করিয়। দেখিয়াছ কি? 

প্র উপরের ঘরটিতে যখনই আমি ক--১০কে ঢুকিতে দেখিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, ক যে 
১১ রো”র নীচে নাবিবে তাহার পথ অবরুদ্ধ, আর সেই গতিকে পুরিতব্য সংখ্যা যে ৪৪এর 

নীচে নাবিবে তাহারও পথ অবরুদ্ধ-_যেহেতু ৪৪-১১১৪। 
৩২শের পুরণ পঞ্জিকাঁয় যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার দৈবপগ্তণের যতই চাঁমৎকাধ্য 

হউক্ না কেন--সবগুণ মাটি হইয়াছে একটি দোষে পুনর/বৃত্তি-দোঁষে ! 
ক্ষেত্র দেখ £- 

সত্য কি মিথ্যা-্" 

৮ (এ দেখ) একবার বগিয়াছে প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঘরে, পুনর্ধাঁর বঙিয়ান্ছে তৃতীয় 

পংক্তির চতুর্থ ঘরে। এ রকমের অর্ধপকগোচের ৩২-পুরণ, আরো! গোটা-হুই তোমাকে দ্বিতে 
পারি $--এই লও একটি 
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গুককত কথাটা তবে বলি £__-তাঁহা। এই ষে; ৪৪শের নীচের স্ংখ্য। যদি পুবণ ক্বিতে 

হয় তবে অন্ত কোন রকমের নূতন একটা প্রণালী খুঁজিয়৷ বাহির কর! আবশ্তক )-_বর্তমান 
প্রণালীতে তাহা কোন ক্রমেই সংঘটনীয় নহে। 

৪৪ এবং ৪৪শের উপরে চতুর্ভাজ্য সংখা! যত আছ্ছে, তাহারই পূরণের প্রকরণ-পদ্ধতি 

উপরে প্রদর্পিত হইল । কিন্তু ৪৪শের উপরের কোনও জোড়সংখা। বদি চতুর্তাজ্য € অর্থাৎ 
015181019 ৮ 0০00৮) ন1 হয়, তবে তাহার পুরণ-প্রণালী শ্বতন্ত্র। তাহ! কিরূপ তাহ! যদি 
দেখিতে চাও তবে প্রণিধান কর £-- 

রাশিবৃক্ষের চকে ধর! হইল-%& 

ছ'কে প্র ১ 

জ'কে প্র ২ 
( এস্থলে, ধার্যাকৃত তিনটি সংখ্যার কোনোটি যে, অপর ছুইটির সম্টি নহে--এটার প্রতি 

কটাক্ষপাত করিতে ভূলিও না )। এমতে পাইতেছি 

কওউ৮1ছজ-ক7৩। 

ক4চ+ছ--জ-ক--॥০ 

ক+চ--ছ+জন ক+১15 
ক+চ-ছ-জ-ক--২।* 

ক--চ7ছ47 অত. ক+২* 

কস্চশছ7জন্ক-্"১০ 
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ক-চ৮-ছপ1ভ-ক--॥, 

কশ্চ-ছই-অ-ক- ৩৩ 

এমতে পছ্ছিলাঁম $-৮ 

চারি জোড়। চারি ছে!ড। 

বগাঁয় ফল। নবার্জিত ফল। 

ক+৩|০ ক+৩।০+-ধ 

এ-বরীঁয় 1 
ক+15 ক7॥০+ধ 

ক+১1০ ক+১।০--ধ 
ও-বর্গীয়।__ 

ক7২॥০ ক+২।০--ধ 

এই ফলগুলি দিয়া যথাবিহিত প্রণালীতে যোলোঘরিঅ। ভবনের ঘর সাজাইয়। গাইলাম-_ 

ক+৩া৩ কব +ধ)ক-২৩-ধ|া কৃ-:১৩ 
সপ 

ক-ওাত্+ধা ক-]৭ ক+২॥০ ক+১০-খ 
০ শিপ? পা 

ক-১।০- ধা ক-খ॥০ ক+0০ |ক+৩০+ধ 

ক+১]1০ ক+২।০- ধা] ক-॥০+ধ] ক-৩॥ৎ 

অতঃপর ধ-এর মূল্য নির্ধারণ কর! আবশ্তক। কর! হইল তাহা এইরূপে ২- 

ূর্বগ্রদর্শিত বিধানমতে দেখা চাই এইটা যে, এরূপ যেন ন! হয় যে, 

(১) 
ক-৩।১+ধ-ক+৩1* অতএব ধ-৭ 
ক--॥*-ধ- ক+|* ». ধলু১ 
ক4১।৬-ধ৮-ক-১8, ৬ ধ-৩ 

ক+২।০ -ধ-ক-্২১ » ধ-€ 
ক--ও৩।+ধ-ক+॥০ ্ ধ- 6 বাও 

ক3১।-ধ-ক-২১ এ ধল৪বা৯ 
ক.”৩1১1ধ-ক7১1, ৪ ধন্ঃবাং 

ক-৩1০1+ধ-ক7২। * ধ-৬বা)১ 
সঃ ৃ 
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ক71৯+ধ-ক+১০ অতএব ধ.্২বা১ 

ক+॥*1ধ-ক+২8০ এ ধস্৩বা১ 

অথবা 

(২) 
ক-৩॥০+ধ- ক+১।৯-ধ অতএব ধনস্.১ বা ২1০ 

ক-৩/*+ধ- ক+২।-ধ 5 ধশ্ঙওবা। 

ক+॥,1+ধ-৮++১0০-ধ ৪ ধ-১ বা 

ক+1*-1+ধ-্৮ক+২৪*--ধ ০ ধ-০১ বা ১০ 

এমতে পাইতেন্ছি যে, গোটা সংখার মধো ৯,২,৬)৪,৫,৬,৭ এই গুলিকেই কেবল ধস্থানে 

বলিতে বারণ, ত1 বই, আর কোনোটিকে নহে। তবেই হইতেছে যে, ধ-স্থানে বিবার যোগ্য 

নি্তম অন্ক-2৮। অতএব ৮ কেই ধ'য়ের স্থলাভিষিক্ত কর। বর্তব্য। তাহাই করা হইল? 

আর, ৩! ছাড় ক'কে ধরা হইল-খ || 

পূর্বে পাইয়াছি 

ক+৩।* | ক+0+ধ |ক-২।-_ধ 

ক--৩|০+ধ| ক-॥* ক+২। ক+১স্ধ 

ক-১।০-ধ| ক-২।০ ক+॥৭ ক+৩॥০+ধা 

|ক+২।০-ধ ক-॥০+ধ ক-৩॥০ 

এক্ষণে থ ॥* কে ক'এর এবং ৫ কে ধএর স্থলাভিষিক্ত করিয়! পাইলাম, 

আদর্শ-ক্ষেত্র। 
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খ'কে যদি ধর! যায়-১২ তবে ইষ্টলাভ হবে ৫&* 

এঁ ১৩ এ ৫৪ 

ী ১৪ ধর ৪৮ 

্ঁ ১৫ এ ৬২ ইত্যাদি 

এতক্ষণের সাগ্যসাধনার পর দিব্য দুঈখণ্ড আদর্শক্ষেত্র আগাদের হস্তগত হইল। ছুয়েরই 

এমুড়! হইতে ওষুড়া পর্ধ্য্ত, এপাশ হইতে ওপাশ পর্যন্ত, তখৈব, প্রতোক ছুপাশের একোণ 

হইতে ওকোণ পর্যাস্ত সন্ধ প্রস্থ 5 শশ্তরাজির পংক্তি সাজানো রহিয়াছে দেখিবে মোট পরিমাণের 

একটুও ইতস্ততঃ ন! করিয়া প্রথম ক্ষের্টির বপনীয় বীজ ক এবং উৎপাদনীয় ফল ৪ক ) আর, 
সেইজন্য তাঁহার নাম দেওয়। হইল কৃ-ক্ষত্র;) তখৈব তাহার উৎপাস্ত ফলের নাম দেওয়! 
হইল ক-ফল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির বপনীয় বীজ খ এবং উৎপাঁদনীয় ফল ৪খ+২, আর, সেই 

জন্য তাহার নাম দেওয়া হইল খ-ক্ষেত্র, তখৈব, তাহার উৎপাত ফলের নাম দেওয়। হুইল৷ 

খ-ফল। চাহিয়! দেখ £-_ | 
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(৪4২) 

(৪খ+২) 

(৪থ+-২) 

(৪খ+২) 

(৪খ+২) 

(৪থ+-২) (৪খ+২) (৪খ-7-২) (৪খ+২) (৪খ+২) 

এখন দেখিতে হইবে এই যে, ফল হইতে বীজ-নিফাশনের প্রকরণ-পদ্ধতি ছুই ক্ষেত্রে 

ছইরূপ; ক-ক্ষেত্রে। কত -. ক-বীজ) খাক্ষেত্রে,। খত, খ-বীদ ॥ ইহার 

ছুইটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি প্রণিধান কর! হো”কৃ। 

প্রথম উদাহরণ । 
৬৬ এবং ৭৮ এই ছুট ফল যদি উত্পাদন করিতে হয়, তবে প্র ছুই ফলের বীজ সংগ্রহ 

করা সর্বাগ্রে আবশ্তক। ৬* যেহেতু চভূর্ভাজা, এইজন্ত উহা ক্ষেতে উৎপাদ্দনীয়; জার 

৭৮ যেহেতু চতুর্ভাজ্য নহে, এইজগ্ত ইহা খ-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, 
পও 

-হ ১৫. অতএব ক-বীজ-১৫। 

এটা তেমনি দেখিতে পাওয়। যাইতেছে যে, 
ঘ৮ ২ 
নী শি ১৯ অতএব খ-বীজ"০১৯। 

'এমতে, ক-ক্ষেতরে ১৫১ এবং খ-ক্ষেতে ১৯, ছুই ক্ষেত্রে এই ছুই বীজের চাস করিলেই 
পূর্বোক্ত কশেতে ৬* এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে ৭৮, এই দুই ফল যথাক্রমে উৎপন্ন হইবে। 

চাহিয়া দেখ £-- 

ক-ক্ষেত্র। 

ক+৯ | ক+৪ | ক-১০ ূ ক--৩ 
পাপী পপা পালা পি শপ ও কপ পাস পপ 

ক--২ ক--৪ ূ ক+১ | ক+4€ 
(উল পারা্ 

ক-৮ | ক | ক. | ক+৯ 

ক+৩ | ক [ক+৬ | ক-:৯ 
। 
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১৮ 

১৩ 

১৬ ূ 

দ্বিতীয় উদাহরণ । 
এবারে উৎপাদন করিতে হইবে, ৭৬ এবং ৬২, এই ছটা ফল। ৭৬ যেহেতু চতুর্ভাজা, 

এই জন্য তাহা ক-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়) আর, ৬২ যেহেতু চতুরভাজ্য নহে, এইজন্ত তাহ! 
থ-ক্ষেত্রে উৎপাঁদনীয়। 

দেখিতে পাঁওয়। ঘাইতেছে ষে 
গ৬ 

স্ ১৯ অতএব ক-বীর্- ১৯। 

এটাও তেমি দেখিতে পাঁওয়৷ য/ইতেছে যে, 
৬২--২ ্ 
ই 2 অতএব থস্ব।জ-১৫। 

এমতে, ক-ক্ষেত্রে ১৯শের চাস করা হো+ক্, আর, থ ক্ষেত্রে ১৫ রে'র ঢাল করা হো+ক্) 
তাহা হইলেই ক-ক্ষেত্রে ৭৬ এবং খ-ক্ষেত্রে ৬২) ছুই ক্ষেত্রে এই ছুই ফল যথাক্রমে উৎপন্ন 
হইবে। চাহিয়। দেখ £-- 

ক-ক্ষেত্র। ৭৬ পুরণ। | 

ক+৯ শু ] 

ক--৪ 

ক--৮ 



১৫৮ - লাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক। [৩য় সংখ্যা 

খ-ক্ষেত্র। | ৬২ পূরণ। 

খ+৪ |থ+৯ | খ--১* | থ--১ | ১৯ ূ ২৪ ৫ ১৪ 

থ।৫ খ ূ থ+৩ | খ--৬ ২০ | খ-০১৫ টু ১৮ | ৯ 

থ-৯ |থ-২ ্ খ"+১ ূ থ+১২ ৬ ১৩ ডা ২৭ 

থ+1২ | খ--৫ খ+৮ টি ১৭ ূ রকি ১২ 

নওঘরিআর শুন্যপুরণ 

নওধরিআ। ভবনের মাঝের ঘরে রাশিবৃক্ষের বীজ এবং চারিকে।ণে চারিট! প্রশাথ। স্থাপন 

করা হইল এইরূপে 

তাহার পরে উহার চারিধারের ছুই ছুই প্রান্তের রাশিসমষ্টিকে ৩ক হইতে কাটিয়া লইয়া 
৩ক'এর অবশিষ্ট অংশ এ ছুই দুই প্রান্তের সন্ধিতে সঞ্ধিতে স্থাপন করা হইল এইরূপে-- 

ভাহার পরে চ'কফে ধর! হইল ১ আর, ছ'কে ধরা হইল ২; এমতে পাইলাম-. 
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সাঁহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক! [৩য় সংখ্যা 

চুড়া'র মাঝে চন্দ্র থুয়ে ঘোড়ায় চড়ে নাবে! হয়ে ॥ 

ভর দিয়ে রেকাবজিনে ছুই থেকে ওঠে! তিনে ॥ 

চৌর্গায়ে নেবে পড় । ঘোড়া রেখে হাতি চড়? ॥ 

গজের পিঠে সেজেবেরিয়ে, ছয়ে যাও পাচ পেরিয়ে ॥ 

সিদ্ধকুলে লাগিয়ে নাও, ঘোড়ায় চড়ে আটে যাও | 
ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগিয়ে, ন+য়ে নাবে! রাশ বাগিয়ে ॥ 
মত্ত হাতির এড়িরে হাত! ঘোড়ার চালে কিন্তিমাত !! 

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 



বঙ্গে ম্যালেরিয়া-ভ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার 
বহু যুগ যুগান্ত হইতে আমাদের এই মাতৃত্বরূপ বঙ্গভূমি যে ধনে ধান্তে, সুখে স্বাস্থ্যে, বীর্ষে 

পরা ক্রমে, প্রভৃত প্রশ্বরধ্যশালিনী ছিলেন, তাহার নিদর্শন ইতিহাস ও পুরাণে, কাবা ও 
সাহিত্যে, কিন্বদন্তী ও গ্রামা-গীতিকার যথেই পাওয়া যায়| , শহ্য- 

শ্যামলা স্থল ম্থফলা মাতৃ-ক্রোড়ে পালিত সেই পুর্বপুরুষদিগের 

পুণ্যমদী কাছিনী আলোচন। করিবার জন্ত এ প্রবন্ধের আবতারণ। নহে) তাহাদিগের হীন 

সম্তানদিগের বর্তমান ছুরবস্থার বিষয় আলোচন! মাত্র উদ্দেশ্য । ভরল! যদি বঙ্গবাী কোন 

উপায়ে ভীষণ জবররোগ বঙগদেশ হইতে বিশ্াড়িত, খগপব! তদভাবে দমিত করিয়। আপনা- 

দিগের অবস্থা উন্নত করিতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধ নিম্লিখিত কনেকতাগে বিতক হইয়া 

বিবৃত হইল £-- | 

১ম--আমাণের দেশে উন্তরোভর লোকক্ষয় হইতেছে কি না, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ। 

প্রবন্ধে আলোচ্য ২ন্প--বদি হইয়া থাকে তাহার কারণ আন্তসন্কান। 

বিষয় বিভাগ ।  ৩য়__যে রোগে লোকক্ষয় হইতেছে তাহ! দূরীভূত কর! যায় কি ন।। 
গর্থ-_ও রোগ দমন করিবার জন্য পৃথিবীতে অন্তান্ত যে সকল উপায় অবলঘ্বিত হইয়াছে, 

তাহার ফলাফল, ও বঙ্গে তাহার প্রয়োগ জন্য গ্রার্থন|। 

প্রথম অধ্যার--লোকক্ষর প্রমাণসংগ্রহ। 

উদ্দেশ্থা। 

আপনাপন গ্রাম, জেলা, পরগণ। এাভূতির অবন্থ। পর্যালোচনা, আত্মীরন্মঅনদিপের 

জিজ্ঞাস! ও সংবাদ-নংগ্রহ ইত্যাদি উপায়ে দেশের উন্নতি অবনতির বিষয় অবগত হুওয়। যান্ন। 
প্রমাণ সংগ্রহের উপাপ। চিন্তানীল লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এপ্রকারে অনুসন্ধান 

করিয়! যে দিদ্ধাত্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহ! নিয়ে উদ্ধত কর! গেল £-- 

“ইদানীং একশত্ত বৎসরের মধ্যে ভারতব্ষীরদের যেরূপ বলক্ষয় ও বীর্ধযক্ষয় ঘটিযাছে, 
পুর্বে সহ বৎসরেও কোন কারণে দেনূপ কিছুই হর নাই। বাঙ্গাল! দেশীয়েক্সাত এ বিষয়ে 

একটা ্মতিমাত্র হীনজাতীয়. হইক় পড়িযাছে। পাশ ধাঁট বৎসর 

পৃর্বেও এ দেশে যেরূপ ৰলবান্ লোক বিভমান ছিল, 'এখন তাহার 

কিছুই নাই। এ দেশীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে (কহ বদি শ্বদেশীয় পৃর্ব্বঙন লোকের শারী- 
নিক অবস্থ! ও তৎসংক্রাস্ত রাজ রঘুরাম, রামচন্দ্র, রাধ। গোয়াল।, আশানন্দ টেকি, রাম- 

দাসবাবু, ভারিণী চটোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করি গ্রাকাশ 
করিতে পারেন, তাহ! হইলে সেই সমস্ত বিষয় লোকের স্বতিপথ হইতে একেবারে 
অন্তধিত হুয়না। বল উপন্তাস লিখিয়া ও বা! করিয়। আধুঃশেষ কর। কি গ্রন্থ- 
কারের কাধ্য? 

অক্ষয়কুমার দত্তের মত। 

১ 
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“্অর্ছ শতাববীয় মধ্যে এদেশীয় লোকের শরীর কোন স্থলে অর্থ হস্ত কোথাও বা একহগ্ত 

গ্রমাণ হুশ্ব "হই! পড়িয়াছে । বলবীর্ধোর পরিমাণের ত কথাই নাই। বাঙ্গালাদেশীয় 

গল্লীগ্রানস্থ পাঠকগণ | নিজ নিজ গ্রাম ও অন্ত ন্য পরিচিত স্থানের গ্রতি দৃষ্টিপাত করি! 

দেখিবেন দেখি, ভদ্রলৌকের সংখা! হাস হইতেছে কি না? ও বংশবিশেষের লোপাপত্তি 

মগ্ভাবন! ঘটিঘাছে কি ন1? আমি নিজে এবিষয়ে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা কোনরূপ, 

গুভ-ুচক নহে। কোন ফোন বিচক্ষণ আত্মীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া! যাহ! জানিয়াছি, 

তাহাও সেইরূপ। অনেক স্থানে ইতরলোকের বিষয়েও লেইরূপ দৃষ্ট হুইয়া থাকে। এক 

এক স্থানের বৃত্তান্ত অতীব শোচনীয় ।” 

ইহার পরের কয়েক পংক্তি অতিশয় মুল্যবান্। ইহার গ্রতি পাঠকদিগের দৃষ্টি বিশেষ- 

তাবে আকৃষ্ট ফরিতে চাছি। যথা-_. | 
স্বজাতির উন্নতি প্রত্যাশার পূর্বে তদীয় শারীরিক অবস্থ! ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় 

একবার লক্ষ্য কর! আবশ্তক ।॥ শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মুলীভূত। 
“বিচিত্র করিতে গৃহ বদ্ধ কর গ্রাণপণে। 

কিন্তু গৃহমূলক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে ॥” 
ফলত ঃ সম্মুখে ঘোর অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার || ঘোয় অন্ধকার !!1” 

রোগরিষ্, শযাগত, আসরমৃত্যু অক্ষয়কুমারের তৃতীয় নেক্র যেন গ্রশ্ুটিত হইয়াছিল, 
ভবিষাতের বিভীধিক!1 বর্তমানেই দেখিয়াছিলেন, তজ্জন্ত গ্রলাপপ্রন্ত রোগীর ন্যায় একস্থানে 

লিখিয়াছেন ২. : 

গঞ্রায় ধাবং জাগ্রথকাল লানারূপ ক্লেশ করিয়। কষ্টে শ্রেষ্টে দ্রিনপাত করা কোটি কোটি 

ব্যক্তির জীবনব্রত হুইয়। উঠিয়াছে। বহতর স্থলেই দেখিতে ও গুনিতে পাই, প্রায় মকলেই 
রুপ, লককোই বিরত এবং কমের এনকুল। একটু আরাম নাই-_-আরাম নাই--আরাম 

নাই--*বাহুলাতয়ে আর উদ্ধত করিলাম না। কৌতুহলী পাঠক উপাসক লম্প্রদায়ের 
স্বিভীয়ভাগে ১২৬-১৩২ পৃঃ দেখিবেন। ইহ। ১৮৮* সালে লেখ!। তাহার পর ছুইযুগ 

'তিবাহিত হুইয়! গিপ়াছে। এর উক্তি কি রোগপীড়িতের গ্রলাপ ন! মহাখ্চধির ভবিষ্যঘানী ? 

এ গ্রকারে বাক্তিগত মতামত অধিক সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। সমাজস্থ চিস্তা- 

শীল ব্যক্িমাত্রেই সমাজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করেন, সুতরাং অন্তান্ত লেখকদিগের গ্রস্থা- 

বলী অনুসন্ধান করিলে এ প্রকার পরিপোষক মত পাওয়া 

ধাইবে। কিন্ত এলকল মত ব্যক্িগত)--উহাতে ব্যক্তিগত 

বিদ্বেষ ব সহাগুভূতি গ্রক্কত তথ্য নিরূপণের পথে বিশ্ব উৎপাদন করে। তজ্জন্ত আমর 
অভ উক্ত মত বাতীত অন্ত উপায়ে আমাদের বর্তমান অবনতি গ্রমাণ করিব। 

কিন্ত সে উপায় ইংযাজদিগের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে গ্রাণ্ড। ইংরা্ আমাদিগকে যে. 
সকল নূতন খথ৷ শিখাইঞাছেন, ইহ! ভাখাদিগের অন্ততদ | এ বিষয়ে বন্কিমবাবু বলিরাছেন-_ 

্যক্তিগত মত দুষ্ট হইতে পারে। 



সন ১৩১৯] ম্যালেরিয়া-স্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৬৩ 

*ইংরাজ আমাদিগকে নুতন কখ। শিখাইতেছে। যাহ! আমর! কখন জানিতাম লা, 

তাহ! জানাইতেছে,--যাহ! কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, 

শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে ॥ যে পথে কখন চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, 
তাহা দেখাইয়া দিতেছে।”* 

দ্বশ বৎসর অস্তর কোন নির্দিঃ দিনে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা! গণনার ব্যাপার ভারত. 

বর্ষে ইংরাজদ্দিগের একটী বিশাল কার্তিম্তস্ত। পুর্বে কেছ কখন এ ব্যাপার কল্পনায় 

আনিতে পারেন নাই। ১৮৭২ সালে ইহ! প্রথম আরন্ধ হু 

নানি ৮ সালে দ্বিতীয়বার গণন! হয় ও ৭২-৮১ সাপের ১ বৎসরে 

মধ্যে উন্নতি অবনতি আলোচিত হয়। ৯১ সালে দ্বিতীয়বার ও ১৯*১ সালে তৃতীয়বার 

গণনায় লোক সংখ্যার বৃদ্ধি বা অবনতি স্থিরীকৃত হয়। ন্ুতরাং আমর! ৮১, ৯১৪ ১৯৯১ 

সালে ব্রিশবংসরে তিনবার উন্নতি অবনতি আলোচন। করিতে পাইতেছি। 

পরে উল্লেখ করিবার সুবিধার জন্য আমরা এই তিন গণনাকে সত্য ত্রেতা. ও দ্বাপর 
যুগ বলিব। সত্য সতাই আমাদের শাস্ত্রে ঠিন যুগে ক্রমশঃ থে গ্রকার অবনতি বণিত হই. 

হইয়াছে, এই তিনবারকার গণনাতে তদপেক্ষ।! অবনতি ভারতবর্ষে ও মধ্যবাঙগালাতে দেখ! 

যাইতেছে । ম্ুতরাং উক্তবিধ নামকরণ বিশেষ ভ্রমাত্মক ব1 অবান্তর হয় নাই। 

১৮৭২ সালের পূর্বে লোকসংখ্যার চেষ্টা হুইয়াছিল কিন! তদৃত্তরে একমন প্রবন্ধ 

লেখকের মত উদ্ধত করা গ্লেল-_ 

পুর্বে কখনও লোকসংখ্য। হয় নাই। ইংরাদ্েরা দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে কিছু পরে 
অনুমিত হইয়াছিল যে বাঙ্গাল! বেহার ও উড়িষ্যার লোকসংখা। এক কোটা। পরে এমস 

বিবেচন। হয় যে এ অনুমান অযথার্থ। লোক আরও অধিক হইবে। সার উইলিয়াম জোঙ্দ 

তৎপরে অনুমান করেন প্র প্রদেশে বারাণসী বিভাগ সমেত হ. 

090 কোটা ৪* লক্ষ লোক আছে। ১৮*২ সালে কোলক্রক সাহ্বে 

অনুমান করেন যে, গ্র প্রদেশে তিন €োটা লোক মাছে। ১৮১২ সালে বিখ্যাত “পঞ্চম 

বিজ্ঞাপনীতে* দেশের লোক সংখা ২ কোটী সত্তর লক্ষ বলির! অন্মিত্ত হইয়াছিল। 

*১৮৯৭ সালে ডাকার ফ্রান্সিস বুকানান নামা এক গন বিচক্ষণ ইংরাজ বজদেশ সন্বন্ধীর 
নান! গ্রকার তন্ব-সংগ্রহের জন্ত নিযুক্ত হয়েন। সাত বৎসর তিনি এই সকল বিষয়ে পরিশ্রম 
করেন। তিনি বাঙ্গাল! ও বেহারের কিয়দংশের লোক সংখ্যা নিণীত করি য় করেন। 

তাগার নিণকানুনারে উক্ত অংশে তৎকালে এক কোটী ৬৪ জাক্ষ জন লোক ছিল। বর্তমান 

গণনা ( দ্র্থ(ৎ ১৮৭২ সালের স্ুুমারীতে )--তৎ প্রদেশে ১ কোটা উনপঞ্চাশ লক্ষ লোক 

পাওয়। গিয়াছে । অতএব বুকাননের নির্ণয়ের উপর নির্ভর কনিতে গেলে বিবেচন! 

* ভারতকলম্ব প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন প্রথমতাগ । 
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করিতে হইবে, যে পূর্ববাপেক্ষা লোক সংখ্য! হান হইয়াছে। বদি ইহ! সত্য হয়, তবে 
জার! নিতাস্ত দুঃখিত নহি।” | 

ভাবিতে বড় ক্ষোভ হয়) আমাদের নব্য শিক্ষিতদের এমন এক দিন গিয়াছে যখন 

আমরা ম্যালথসের বড় তন্ত ছিলাম। আমাদের ছুর্ডবনাই ছিল যে, উত্তরোত্তর লোক 
সংখার বৃদ্ধিই আমাদিগকে দুর্বণ করিবে। ন্ুততরাং লোকক্ষয় বাছ্চনীর়। এই কারণে ৬৫ 
বৎসরে লোক সংখা! ছিগুণিত ন হইয়। হাঁসহইক্কাছে সিদ্ধান্ত করিয়। উত্ত লেখক আন- 

নিত হইয়াছেন । তিনি উক্ত প্রবন্ধে অন্ত স্থানে লিখিতেছেন-_-”ইউরোপে "যে রাজ্যে 
গড়ে বর্গ মাইল প্রতি ২** জন লোক বাপ করে, সেরাজা বহু জনাকীর্ণ বলি! বোধ হয়। 

জর্দাণি ও ফ্রা্ম পৃথিবীর মধ্যে ছুইটী অতি প্রাচীন এবং সর্ধাংশে প্রধান ও দ্ুসভ্য 
রাজ্য। কিন্ত তথায় বর্ণ মাইল গ্রতি ২০* জন লোক নাই। 

"্জ্রিটেনে বর্গ মাইল প্রতি ২৬৩ জন লোক, বঙগদেশে বর্গ মাইল গ্রাতি তদপেক্ষ। ছয় জন 

বেশী অর্থাৎ ২৬৯ জন লোক । 

“সত এব বাঙ্গালা, বিশেষতঃ বেহার পৃথিবীর মধেো বসতি জনাকীর্ণ প্রদেশ। এনপ 

লোকের আতিশষ্য মঙ্গলের কারণ নহে। অমঙ্গলের কারণ।” (চৈ ১২৭৯ সাজ ব্জদর্শন1) 

এখন এই তিনবার আদমন্মারীর মন্তব্য হইতে আলোচন। করা যাউক। গ্রথমে 

গোট! ভারতবর্ষটির বিষণ গ্রথম তাণিকাঁর দেখুন । সন্ত যুগে অর্থাৎ ৭২-৮১ মালে লোক 

₹খ্যার বৃদ্ধি পুর্বববন্তী কালের লঙ্গে তুলনায় শতকর! ২৩ জন 
হইয়াছে । তৎপর দশকে ১৩ অনবৃদ্ধি হয় ওপর দশকে ৯৪ 

মাত্র বৃদ্ধিহয়। কি ভরঙ্কর অবনতি! আতাধুগে বৃদ্ধি পুর্বব 

যুগের অর্ধেক ও ছাপনযুগে ভ্রেতার ছয়ভাগের এক ভাগ হুহয়াছে:॥ গ্রকৃত অবস্থ। 

ইহাপেক্ষাও শোচনীর, কারণ পূর্ব পূর্ববারের গণনায় অনেক লোকের সংখ্যা লগয়ার ভুল 

হইবার সম্ভাবনাকেন লন প্রথম প্রথম আদমগ্মারীর ব্যবস্থ| প্রক্ষ্টদ্রপে নির্বাহিত 

হয় নাই। 
তার্কিকগণ বলিতে পারেন, মম ভারতবর্ষে রী গ্রকার অবনতি হওয়াই সম্তভব। কারণ 

বোগ্বাই ও পঞ্জাব গ্রদেশে প্লেগ। মধ্য ভারভববে ছাডক ইত্যাদি হত্যাদি কারণে লোকক্ষয়ের 

জন্ত উদ্ত তালিকা এত ভয়াৰহ হুইয়াছে। সেই জন্ত উদ্ত 

তালিকায় পলমগ্র বঙ্গ ও তাহার বিভিন্ন অংশের লোকমংখ] 

দেওয়। গেল। উদ্থাতে দেখ যায় যে, নিজ বাপগালার় সত্যধুগে ১১.৫ বৃদ্ধি, অ্রেতার ৭.৩ ও 

ছ্বাগর়ে ৫.১ মাত্র হইয়াছে । এখানে৪ ত্রিশ বংসরে লোক সংখ্যায় বৃদ্ধির হার অর্ধেক 

মাত ঈডড়াইয়াছে। বিভিন্ন অংশের তালিকায় দেখা যায় মধ্যম ও পশ্চিম বাঙ্গালাগ্ন ত্রিশ 

বৎসরে অর্ধেক হইয়াছে। শেষোক্ত বিভাগে_২*৭ রূপ ভয়াবহ লোক-নয়ের কারণ 

বর্ধমান জর--উহ ১৮৬১ নাল হইতে ১৮৭৬ লাল পধ্যন্ত বর্ধমান জেলাকে গ্রায় অরণ্যে 

আদম ম্মারীর ফলাফল ' 

অ।লোচন। ভারতবর্ষে । 

ফলাফল অবিতক্ত হলে । 
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পরিণত করে। কেবল পুর্ববঙ্গে একটু প্রবৃদ্ধি দেখা যার। যদি অনেকে ইহার কারণ 
মুনলমানদিগের নিক বিবাই, বিধবা বিবাছের ও সামাজিক 

উদারতার উপর আরোপ করেন, কিন্ত আমাদের বোধ হয়, ইহার 

একমাত্র হেতুই তত্তৎ প্রদেশে ম্যালেরিয়া রোগের অপেক্ষাকৃত অল্প প্রাহর্ভাব। ময়মন- 
সিংহের টাঙ্গাইল মহুকুমায় ও অন্তান্ত স্থানে যেমন ম্যালেরিয়ার উত্তরোজর প্রাহ্র্ভাব 
হইতেছে, তাহাতে বদি তত্গ্রদ্দেশবামী পূর্ব হইতে সাবধান না হন, পূর্ববল ষে শীঘ্রই পশ্চিম- 

বঙ্গের অবন্থাম্ন সমানীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। র 

আরও এক পদ নিয়ে আসিয়া! বঙ্লালমেনের বাগড়ী পরগণ! বা বর্তমান কালের প্রেসি- 

ডেন্সি বিভাগের অবস্থা পর্যযালোচন। কয়া যাউক। এই বিভাগে মকলেই জানেন যে, পাঁচটা 

উপবিভাগ আছে বখ।-_বশোহর,নদীপ়া,মুর্শিদা বাদ, খুলন| ও চব্বিশ 

পরগণ।। বশোহর দুইটী মহারোগের স্থষ্টিকর্ত। হইয়! জগত্বিখ)াত 

হইয়াছে । জ্বর ও ওলাউঠা ছুয়েরই জন্মস্থান যশোহর জেলাযর়। যথাস্থানে তালিক! 
দেওয়া গেল। (২য় তালিক। দেখ) ইঞ্থাতে দেখ! বায় সতাযুগে--৩৩৬ হুদ্ধি হেতাধুগে 

২৬ বৃদ্ধি ও দ্বাপরে--৪-২ বৃদ্ধি মৃত্যু-সংখ্য। জন্ম-সংখ্যার অধিক । 

যমের নিকট প্রজাপতির বোধ হুয় কলিধুগে এই প্রথম পরা- 

জয়! জানি ন1 বর্তমান যুগের আদমন্থমারীর গণনার মহাকালের বিবাণ আরও কত তৈরব 
রবে নিনাদিত হইবে । এই ত যশোরের অবস্থ]। 

নদীয়। জেলার অবস্থাও এ প্রকার ভয়ানক। সতাধুগে ১০৮ বৃদ্ধি, ত্রেতায় 
নদীয়া! জেলায় প্রায় ত্র । ১১, একেবারে কি ভল্লানক পতন ও ভ্বাপরে ১৪ মাত্র 

দড়াইয়াছে। এখন কলিযুগের প্রায় শেষ। এ যুগের শেষে কি দীড়াইবে ভগবানই 

জানেন। : 

বাঙগালার মুপলমান রাজত্বের শেষ রাজধানী মুশশিদা বাদের অবস্থাও সমান ডি 

দ্বাপরে ষে সামান্ত উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহ! আশাপগ্রদ নয়, 

কেন না গত তিন বৎসরে উদ্ধার মুত্যু সংখ্য। বাঙ্গালার অন্যান্ত 

উপবিভাগ হইতে অধিক। এত দিনে মূর্শিদাবাদবাসিগণের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাহারা 
নিবারণ জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। - 

চব্বিশ পরগণার অবস্থা দেখিয়! অনেকে আনন্দিত হইতে চাহিবেন ; কারণ অ্রেতায় ৩১: 

হইতে ত্বাপরে ৯৮ এ উঠিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ টুকুও উপভোগ করিবার উপা 
চব্বিশপরগণার অথস্থার আমাদের নাই। এই বাহ্-দৃষ্ট উন্নতির কারণ গঙ্গার হছ্ধারে 

উন্নতি প্রকৃত নহে । ইংরাঁজ বণিকদিগের গ্রাতিষ্ঠিত অসংখা মিলের ৫070111) উৎপত্তি ও 

তজ্জন্য বহু পশ্চিমদেশ্টীয় লোকের আমদানী । তৃতীয় তালিকাই তাহার প্রমাণ। যে 

সকল উপবিভাগে মিল বা কল নাই ( বখ!-ন্বাবগঞ্জ, বারালত, দেগলগা। ছাড়া ও দমদম! 

পূর্ধ্ববঙ্গে ত্রমাত্মক কারণ | 

ফলাফল প্রেসিডে্সী বিভাগে । 

বশোহর জেলায় ভীষণ অবস্থ। ৷ 

মুরশিদাধাদেও তদ্রপ । 



১৬৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [৩য় সংখ্যা । 

থানা ) পেখানে লোকঙ্গয়ের সেই দীর্ঘ বিভীষিকা মী কাছহিনী। কিন্ত মিল-বছল স্থানে 
আপাত/বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। 

এই মিলগুলির দ্বার চবিবশ পরগণার লোকের ত্রিবিধ হুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম 
আপধিদৈবিক ১9০0০ 1808 এর গ্রচলনে গঙ্গাঙ্গলের অপকর্ষহ ইহ! দেবতার কার্ধা ! 

দ্বিতীপ্ন আধিভৌতিক $-_পঞ্জাবী, দেহ রী, পাঠান প্রভৃতি পশ্চিম 

দেশীয় বছুসংখ)ক নিরক্ষর লোকের মামদানীতে ডাকাতির 

বৃদ্ধি-এ আধিভূতের কার্য) ও তৃতীয়তঃ আগ্যাত্মিক ) গঙ্গার ছুই ধারে অসংখ্য মিলের 
আবির্ভবে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদিগের গঙ্গানর্শন, গল্গাতীরে বাস ইত্যাদি কার্য্ের সক্কোচ )-ইহা 

অন্তরের) জানি ন! এই. ত্রিবিধ দুঃখ দুর করিবার জন্য নূতন পাংখা শাস্ত্রে কিরূপ 

ব্যবস্থা হইবে। 

বোম্বাই ও মান্দ্রাজের তুলনায় আমর৷ ধ্বংসের পথে কিরূপ অগ্রনর হইতেছি, ৪র্থ 
তালিক। তাহা জাজল্যমান গ্রমাণ। আর বৎসর বৎসর আমাদের সর্বনাশ কিন 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, পঞ্চম তালিকার তাহ। ব্ুম্পষ্ট প্রভীয়মান--টাকার প্রয়োজন নাই-- 

প্রেমিডেন্সী ভিবিন্ন যে বঙ্গের সর্বাপেক্ষা! যমরাজের পীঠস্থাৰ) ষষ্ঠ ঠাপিকা তাহার সাক্ষ্য। 

আশ। করি মার তালিকার প্রয়ো্ন হইবে না। লোকক্ষয় থে ভীষণ ভাবে উত্তরো- 

তর বুদ্ধি হইতেছে তাহ! যথেষ্ট প্রমাণিত হইল। 

মহাতার্কিক এখনও হয়'ত হাল ছাড়িতে চাহিবেন না। তিনি হয়'ত বলিতে পায়েন 
উজ্জ ত্রিশ বৎলরে প্র গ্রকার লোকক্ষয় কেবল বঙ্গ ব ভারতরর্ষে মাবদ্ধ নয়, জগতের 

অন্তান্ত স্থানেও এরূপ অবস্থা । দেহ জন্য ৭ম তালিকা! দেওয়। গিয় ছে। 
- এ তাপিকার ভারতবর্ষ সর্ধ।পেক্ষা হীন স্কান অধিকার করিয়াছে। ভারতের বাহিরে 

পৃথিবীর অস্তন্ত প্রদেশের. বুটীশ রাজত্বে যেখানেই যাও, দেখিবে প্রজাবৃদ্ধি। ৫৪ হইতে 
তুলনায় ত।রতযূর্ধ হীনবল। ৯ পর্য্যন্ত শত্তকর৷ বৃদ্ধি। বাঙাল! দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলে ৪ 

ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের অর্ধেক মাত্র। 
এ দিকে ৮ম তালিক1 দেখিলে বুঝা! বায় যে, আমাদের জন্মহার অন্ান্য দেশের অপেক্ষা : 

প্রান দিগ্ুণ। ভারতবর্ষ ও বাঙ্গাপার জম্মহার ৪২ বা ৪৪ এবং ইংলগও ও ওএল্সের বৃদ্ধি 

২৭ জন মাত্র। ইহাতে আমাদের অবস্থার শোচনীয় অধিকতর পরিপ্দুট হইতেছে । 
জগ্মহার দিগুণ অথচ বুদ্ধি বিলাত হইতে জন্ম সংখ্যা প্রায় দেড় গুণের অধিক হইলেও 

প'চভাগের একতাগ। যখন মোটের উপর বুদ্ধি সংখ পাচ ভাগের এক ভাগ মাতঃ 

তখন মৃত্যু কি পরিমাণে হইতেছে তাহ! সহজেই অন্থমেয়। অথচ ত্রিশ বৎসর পূর্ব 
যখন অক্ষয় দতজ মহাশয় লোক-সংখ্যার উচ্ছেদের জন্য তাহার পূর্বতন কালের সঙ্গে 

তাৎকালিক অবস্থ! তুলনা! করিয়া অরণ্যে রোদন কক্িতেছিলেন, তখন ভারঙবাশীয় 

লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ইংলগুবাসীদিগের গায় দ্বিগুণ ছিল। কি শোচনীয় লোক- 

মিলের হুংখ ভ্রিবিধ। 



সন ১৩১৬ ]  ম্যালেরিয়া-স্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৬৭ 

গ্নয়! বোধ হয়, পৃথিবীর পরিজ্ঞাত ইতিহাসে এরপ দ্বিতীয় লোমতর্ষণ কাও ঘটে নাই। 
এককালে যে হিন্দুজাতির ভনিষাৎ উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া রাজনারায়ণবাবু বলিয়াছিলেন, 

“আমি দেখিতেছি আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত 

হুইয়। বীরকুগুল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ক্রমে ধাবমান 

হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনাস্বিত হইয়া 
পুনরায় জ্ঞান-ধর্থ ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে ম্থশো্ধিত করিতেছে) হিন্দুজাতির 
গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।” হিন্দুধর্্ের শ্রেষ্ঠতা__তাহা। কি এই ক্ষীণ, 
দুর্বল, দুভিক্মভয়ে ভীত, রোগে জরানরীর্দ জাতি ভ্বার! ভওয়! সম্তব। ইহার গ্রতিকারের 

জন্ভ কালবিলম্ব কর! মুঢ়ের কার্ধ্য। | 
২য় অধ্যায়--ভীষণ লোকক্গয়ের কারণ অন্ুদন্ধান। 

এতক্ষণে আমাদের গ্রস্তাবের গ্রথম প্রশ্ন আলোচিত হইল। এখন জিজ্ঞান্, এ ভীষণ 

লোকক্ষয়ের কারণ কি? কোন কোন সমাজ-সংস্কারক বলেন, বাল্য-বিবাহু গুত্যক্ষঙাবে 

কারণ বাল্য-বিবাহ ও ও বিধবার ব্রক্ষচর্ধ্য পরোক্ষ ভাবে এই লোক-ক্ষয়ের বৃদ্ধি 
বিধবার ব্রগচদ্য নহে। করিতেছে। তাহারা বলেন বাঙ্গালীর1 বড়ই বাল্য-বিবাহু-প্রিয়, 

ন্ুতরাং বৎসর বৎনর অকালপক বালকবালি কাজাত ছুূর্বল ক্ষীণ অপরিপু্ট রোগগ্রন্ত সস্তানের 

জন্ম হয় ও তাহাদের মৃতাতে লোকক্ষয় বৃদ্ধি হয়| দুঃখের বিষর় তালিক! হইতে ইহার 
পরিপোষক তথ্য পাওয়া যায় না। ৯ম তালিকায় দেখ| যায়, কলিকাতার হাজার গ্রতি 

গ্রায় ৩৪৪ জন শিশু ১৯৬ সাণে মার! গিয়াছিল। এ সালে ব্লাতে ৭টী বিখ্যাত 

সহরের শিশগুদিগের মৃত্যু সংখা! ১৪৫ জন। ন্ুতরাং কৰিকাতার শিশুদিগের মৃত্যু- 

খ্যা বিলাতের সহরগুলির প্রায় আড়াই গুণ। এ দিকে ১*ম তালিকায় কলিকাতায় 

সমগ্র লোকের মৃত্যুসংখ,। (৩৫৭) লগ্ডনের মৃত্যু সংখ্যার প্রায় আড়াই গুণ (১৫৭) 

হুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে বিলাতে শিশু ও বলিষ্ঠ লোকদিগের মৃতু সংখ্যার অনুপাত 
যেরূপ, এখানেও তাহাই ; কোন পার্থকা নাই। 

১৯*১ সালের সেন্সন রিপোর্টে কর্ণেল লেস্লি সাহেব দেখাইয়াছেন, বিলাত হইতে 

এখানে অধিক সংখাক সম্ভান জন্মিবার কারণ এখানে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখাক শ্ত্রীলোক 

বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে। জম্ম যথে& হইতেছে, সুতরাং বিধবাবিবাহ ইত্যাদি 
দ্বার! জন্ম সংখ্য| বাড়াইয়! প্রজ্াবুদ্ধি আশ! করিবার পুর্বে যাহারা ইতিমধো জন্মিতেছে 

তাহাদের রক্ষণের চেষ্ট। করিলে অধিক ন্থুফল ফলিবার সম্ভাবন|। 

প্রেধিভেন্দী ডিবিসনের তৃ-তত্বের পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায়, উদ্থার অধিকাংশ 

ভূথগ্ডই গাল্পেয় বন্ধীগের অন্তভূর্তি। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের 
ইতিহাসের সঙ্গে গঙ্গ। মহানদীর ইতিহাস এক শুতে আবন্ধ। 

বন্ততঃ গলার পলিদ মৃত্তিকা! হইতে ইহার উত্তব, গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহের গতিতেই 

গাছের ব্ধীপের ইতিহাস। 



১৬৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা প্রন াা 
ইহার উৎকর্ষ এবং গঙ্গার গ্রবাহের পরিবর্তনের সঙ্গেলঙেই ইহার অবনতি। সেই জন্য প্রাচীন 

খাবিগণ ও কবিগণ এবং ভাষাগ্রস্থের লেখকগণ সকলেই গঙ্গ।-মাহ্থাত্মা কীর্তন দৈনন্দিন নিত্য- 

নৈমিত্তিক কার্য্ের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। 'প্রতৃঠতঃ গঞ্গ! প্রকুতই আমাদের জনক- 

জননী-মাতৃভূমির মাতৃস্বরূপ1!।. গঙ্গার সঙ্গে এই বিভাগের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধের জন্য গলার 

শাখ। গ্রশাখাঞ্চলির গতি, স্থিতি ও পরিবর্তনের আলোচনা গ্রনঙ্গতঃ আঙিয়! পড়িতেছে। 

“গঙ্গার দক্ষিণ প্রবাহ 'ভাগীরথী খাতেই প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কিন্বদস্তী, পুরাণ ও 

ইতিহাস এই পাক্ষ্যই দিতেছে। আধুগিক এতিহাপিক যুগে খুষ্টীক্ প্রথম শতাব্দীতে বর্ণিত 

পরিপ্লুসে ও ৭ম শতান্দী বর্ণিত হিউএস্সিয়াংএর বর্ণনায় ইহার 

নিদর্শন পাওয়। যার । তত্পরে কোন সময়ে সম্ভবতঃ পৃথিবীর 
আ্যন্তরিক পরিবর্তনের বলে, গঙ্গ। ভাগীরথী-তীর-সমাশ্রিত 

ভক্তবুন্দের প্রতি বিরূপ] হইয়। আর দক্ষিণবাহিনী রছিলেন ন1, পদ্ম! নাম ধারণান্তর ভাগীরধীর 

পূর্বকৃলে আরও উত্তরপূর্ব সরিয়। গিয়া জ্তি হইতে গোয়ালন্দ পধ্ান্ত গমনাস্তর পুনরায় 

দক্ষিণবাহিনী হইলেন । 

এই পুর্ব্বগতি এক দিনে সম্পর হয় নাই। প্রথমে হয়ত ভৈরব নদে পরে জঙগাঙ্গী ও 

মাথাভালায় ও পরে ক্রমশঃ কুমার, গড়,ই বা মধুমতীতে একং পরিশেষে মেঘনায় অই মন্দা- 

কিনী ধার! গরবাহিত হইয়াছিল। 
এ দিকে গঙ্গ। পুর্বধাহিনী হইতে লাগিলেন দেখির়] ব্রহ্মপুত্র নদ পশ্চিমপথে গঙ্গার 

সাক্ষাৎকারের আশায় মধুপুরার জঙ্গল ত্যাগ করিয়া; যমুনার পথে গোয়ালন্দের নিকটে 
গঙ্গার সহিত সমন্মিণিত হইয়। 'গ্রথমে গড়,ইএর খাতে ও পরে মেখন! প্রবাহে ধলেশ্বরীর 

সংযোগে সমুদ্রগামী হুইয়াছেন। এই সকল শাখা প্রশাখাগুলি ভৈরব, জশলাঙ্গী, 

মোখাভাঙ্গ।) ও তাহার গ্রশাখা চুর্ণা, ইছামতী, কপোতাক্ষ, কুমার, পাঙ্গাশী, গড়,ই, মধুমতী 

ইত্যাদি প্রেলিডেশ্সি ডিবিসনের মধ্য $ ভাগীরথী তাহার পূর্বসীম!, পন্মা উত্তর, মধুমতী 
পুর্বব ও অনস্ত সমুদ্র তাছার দক্ষিণ লীম|। | 

এই নদীগুলির মধ্যে কতকগুলি গুকাইয়৷ যাইতেছে, কতক শুকাইয়। গিক়াছে এবং 

কতক এখনও জীবিত আছে, কিন্ত ক্রমপঃ ধ্বসেন পণে অগ্রসর হইতেছে। মুর্শিদাবাদে 

হৈরব ও শির়ালমারী নদ, নদীয়ায় রব, কুমার, 

পাজাশী,----ষশোরে কালীগঞ্গা, বানী, নবগঙগ।, পাঙগাশী, 

কটুকী, চি, বা তৈরব, ভেটলা, কোদলা, হুঙ্কার, হরিছর, ভদ্র হন, ইত্যাদি। 

চব্বিশপরগণায্ন পদ্ম! ও যমুন! ইতাদি সমন্তই গুফ হইয়া গিয়াছে। ইহারা বর্ষাকালে 

তততৎ গ্রদেশের বৃষ্টি দল আপন আপন খাতে বাহিত করিয়া দেয় ও অন্ত সময় জলে জঙ্গলে 
পূর্ণ হইয়া! থাকে। ইহ! ছাড়া ৫২৬ বর্গমাইল জুড়িয়া! ১৪*টী বিল আছে--তাহার 
অধিকাংশই . অগভীর ও .প্রবল জঙ্গলে পরিপূর্ণ । 

পাঙ্গার ভাগীরঘী খ।তত্যাগ ও 

গল্লাথাতে বহত। ৷ 

গাঙ্গেয বন্ধীপের অবস্থাত্তর। 



সন ১৩১৬] ম্যালেরিয়া-জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৬৯ 

গঙ্গার পূর্গতিই এই ছুরবস্থার সর্বপগ্রধান কারণ। তজ্জন্ত পুরাতন নদীসকল গ্রচুর 

জল না পাওয়াতে শুফ হঠনা যাইঠেছে। দ্বিতীয় কারণ বর্ষাকালে খাল বিল ভোব! ইত্যাদি 

জলো পরিপূর্ণ হইপ্পে পলি পড়িয়। টন্তরোন্তর ভরিয়! উঠে। গ্রণার! এই শুফনদীর মধ্যভাগে 

বাধ দিয়1, ফসল দিয়! নদীকে আরও শীঘ্র মনাইয়! দেয়। ফলে একদিকের গ্রবাহ বন্ধ 

হইয়। উঠে এবং সেই জন্য নদী অন্তপথে গ্রাবাছিতা। হুয়া নুতন নুতন খাল বিল ডোবার 

স্থষ্টি করে। এই সকলস্থানে গলিতপত্র, জলঞজ উদ্ভিদ, চতুর্দিকের ধৌত ময়লাসম্ি 

একত্র হইয়া! শীত ও গ্রীষ্মকালে লোকক্ষয়কর জ্বর ও অগ্ঠান্ত রোগের উৎপাদন করে। 

একদল নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদ্দী আছেন । তাহাদের যুক্চি একটু অন্তুততর। তাহার! তাহাদের 

অনৃষ্টবাদীর মত প্রাকৃতিক যুক্তিটীকে একটু বিজ্ঞানের আবরণ দিয়। মপাত-মনোরম করি- 

পাঁরবর্তন নিরাকরণ মনুয্যের বার প্রয়াস পান। তীাহার। বলেন_-বদীপের এই প্রকার 

88 অবনতি, নদীর আোত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া খাল বিলের উৎপত্তি, 

সঙ্গে সঙ্গে আর্রমৃত্তিকার সহজাত রোগসমুহ্র আবির্ভাব, এ সকল নৈপসর্নিক নিয়মের ফল। 

ইছার সঙ্গে বিরোধ ঝরিয়। কোন ফল নাই। স্থির অবি্চিলত হুইয়। এই প্রাকৃতিক পরি- 

বর্তনকে সম্পূর্ণ হইতে দাও--এখন কিছু লোকক্ষয় হইবে বটে, কিন্তু ভাবধ্যতে মব ক 

হইয়! যাইবে। | 
আর একদল আর এক পদ অগ্রসর হুইয়৷ বলেন, এ সম্বন্ধে যদি কিছু করিবার থাকে 

সে রাজার,_কেনন! ইহার গ্রতিধিধান গ্রভৃত অর্থলাপেক্ষ। অতএব রানাকে উপদেশ 

দেওয়াতেই ঠাচাদের সকল পুরুষকরের নিঃশেষ হইয়া! যায়। ব্যক্তিগত ও সমাজগত ৰে 

একট! স্বতন্ত্র ক্ব্য আছে এবং তাহ! চালিত করিলে যে গ্রভূত উপকার পাওয়া যায়, 

পে বিসয়ে তাহাদিগকে মনঃপংযোগ করিতে দেখা যায় না। 

এই প্রকার মুক্সিবাদীদিগকে আমর। আমেরিকার মিসিপিপি নদীর বনহ্থীপদাত ভূমিথ্ডের 
ইতিহ!ন পধ্যালোচন। করিতে অনুরোধ করি। সেখানে দেখিবেন, বাঙ্গালার সমধর্মাক্রান্ত 

মিসিসিপি বন্ধীপের উদধাহরণে দেশের অধিবাণীনা কেবল পুরুষকারের বলেই জন্মভূমিকে 
মতখগুন। শ্ব্যগন্থ করিয়াছেন। পুর্তকার্ধ্য দ্বারা এদীসকল আপনাপন 

থাকে আবদ্ধ কর] হুইয়াচে। নানাগ্রকার কৃত্রিম উপায়ে উহাদিগের গভীরত। ও বিস্ৃতির 

অবস্থাস্তর হইতে দেওয়া হইতেছে. ন।। ম্তরাং অস্বাস্থ্যকর খাল বিল ইত্যাদি তৎপর 

হইবার পথ বন্ধ হইয়াছে ও নরদীদিগের গতি অন্যাহুত থাকায় বাণিজ্য দ্রব্য সকল 

চলাঁচঙের সুবিধা হইয়াছে; এমন কি সেখানে রেল লাইন অপেক্ষা নদীতে দ্রবা প্রেরণ 

সমধিক স্থলভ ও সতঞ্সাধ্য। তীহার্দের এই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ল।ভ ও 

উত্তরোত্তর শ্রীবৃধি দেখিয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ উন্নতি আশার 

স্কীত ন হয়। 
অনৃষ্টবাদী হয়ত ইহা স্বীকার করিবেন না । তিনি বলিবেন এসকল বাতুলের কথ|। 

২২ 



১৭০ ” সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 

রোগের বৃদ্ধি ব অবনতি মন্ুষোর চেষ্টার বাহিরে। উহা! আপনিই বাড়ে এবং ন্বতঃই 

বাঙলার প্রতিকারযোগ্য . কমিরা যায়। তদুত্তরে আমর! পাঠকদিগের দৃষ্টি-_১১শ তালিকায় 
রোগেই অধিক লোক মার আকুষ্ট করিতেছি। ইহ! হুইতে দেখ! যাইতেছে যে বানালায় 

রঃ হাজার গ্রত্তি ২৯ জন লোক এই গ্রতীকারযোগয রোগে সকলে 
মার! যায়, অথচ বিলাতে প্রতিকাগযোগা রোগে €'৪ জন মাত্র মার! যায়। সেখানে 

এই সামান্ত মুত্যুনংখ্য। দমন করিবার জন্ত কি প্রবল চে্। ন! হইতেছে । নানা গ্রকার 

নব নব উপার, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আলোচিত হইতেছে, বিতরিত 

হইঠছে ও মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনদিগের ও মহা! মহ! চিকিতৎসকদিগের বৈঠকে মীমাংনিত 

হইতেছে। যদি কোন সপ্তাচে এই মৃত্ুসংখ্যাতে এক দশমিক মাত্র বৃদ্ধি দেখ। যার 
অন্ন শমস্ত রাজশক্তি ও প্রজ্াশক্তি যুগপৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহার! কর্্মবীর, হাত 

উঠাইয়া বলিয়। থাকেন না, স্থৃতরাং হাতে হাতে ফল পাইতেছেন। ৭ম তালিকাগ্স 

দেখিবেন ত্রিশ বখনর অকান্ত ও অবিশ্রাত্ত পরিশ্রমে তাগার! লগুনের মৃত্যুসংখ্যা ১৬ গন 

মাত্র আনয়ন করিয়াছেন। 

রাজযক্ষ। ( টিউবারকুলোনিস ) রোগের নিবারণ জন্ ইংক্াজদিগের এই প্রকার চেগ্ীর 

ইতিহাদ মারও বিশ্পপ্রদদ। বৎসর কয়েক হইল একজন বিন্ত চিকিৎসক এই রোগ 
দুর করিবার জন্ত নুতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। দেখিতে 

দেখিতে ক্রোরপতি হইতে কপর্দহীন পধ্যন্ত ইহার মন্ুসরণ 

করিতে লাগিল। মৃত্যুনংখ্য। ২৩৭ হইতে ১'৩এ নামিয়। গেল। হাজার প্রতি ২:৩৭ মৃত্যু- 

সংখ্যাকেও তাহার! চিন্তার বিষয় মনে করেন। 

বিলাতের আর একটা উদাহরণ দেওয়। গেল। ভাক্তারগণ অধুন! সাব্যস্থ করিয়াছেন 
যে টাইফয়েডজর একরকম জীবাণুর (ব্যাসিলি ) ক্রিয়া । উহ। খাস্ত বা অন্তান্ত পদার্থ 

সহযোগে মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়। 

গত্ত বৎসর সাউথ হাাম্টনের মেয়র একটা ভোজ দেন। দেখানে আহার করিয়া 

২২ জন পীড়িত ও ত্বন্মধ্যে ৪জন মৃতুঃমুখে পতিত হয়। এই জন্ত বিশেষজ্ঞদিগের 

তত্বাবধানের সিন্ধান্ত বিন্বয়গ্রদ। ইংরাজী সমাজজ্ঞ বাক্তি জানেন বে তাহারা ঝিনুকের 

মাংস (০78৮6: ) কাচ অবস্থায় আহার করেন। ইহ সিদ্ধ করিয়া খাওয়৷ রীতিবিরুদ্ধ। 

এ ঝিশ্ুক যেখান হইতে আন! হইয়াছিল সমুদ্রের সেই অংশ সন্ধান করিয়! দেখা গেল 
ষে সহরের দুর্গন্ধ ডেনের জল সেখানে আপিয়! পড়ে ও তজ্জন্ত বিন্ুকগুলি টাইফয়েড 

বিষাক্ত হয়। ও 

এই প্রমাণের পর তৎক্ষণাৎ আইন বিধিবন্ধ হইল যে, যেখানে ঝিদ্বুক সংগ্রহ কর! 

হুইবে সেখানে ডেনের জল লদিতে দেওয়! হইবে ন1। 
বাঙলার সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন আছে কি? 

অন্য উদাহরণ-_রাজযঙ্!। 
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প্রেসিডেন্সী ডিবিজনবাসীদিগকে ১৪শ তালিক বিশেষ করিয়। দেখিতে বলি। যশোর 

নদীয়! মুরশীদাবাদ প্রভৃতি গ্বানসমূহের লোকসংখ্যার হাসের কারণ যে একমাত্র জররোগ 

সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকিবে ন|। 

বঙে লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আমর! অনেকদূর আলিয়। 

গড়িয়াছি। আমর! দেখিলাম প্রাকৃতিক পরিবর্তনই ইহার গ্রধান কারণ। কিন্তু ১২শ ও ১৩শ 

তালিক। দেখিলে বুঝ! যাইবে গ্রায় বারোআনা লোকের মৃত্যুর একমাত্র কারণ 

ম্যালেরিয়া জর। এই রোগ বাঙ্গালায় কি গ্রভৃত পরিমাণে লোকক্ষয় করিতেছে তাহ! 

১৩শ তালিকায় দেখিবেন। কেবগ যশোরের কথাই উল্লিখিত হইল। পাচবতমরে যশোর 

বিভাগে ১৯ থানার প্রায় ৫৪ হাজার অধিবামী কমিয়। গিয়াছে; বৃদ্ধি দুরে থাকুক। 
এতক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে একমাত্র ম্যালেরিয়াই আমাদের বঙ্গের বর্তমান ছুর্দশার 

গ্রধানতম কারণ। 

৩য় অধ্যায়--এই জ্বররোগ দূরীভূত করিতে পারা ধায় কিনা? 

এখৰ জিজ্ঞান্ত এট রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা কর! সম্ভবকি? কোন 

প্রতিষেধক উপাঁর আছে কি? তদুত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলেন, ম্যালেরিয়। জর গ্রাতিকার- 

যোগা রোগের অন্যতম । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকের! রোগদকলকে দুইভাগে বিভত্ত করেন। যথা _ 

১ম দুশ্চিকিৎম্ত__যে সকল রোগ নিশ্বল ব1 নিবারণ জন্য উপান্ন এখনও নিঃসংশয়- 
রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। এবং ২য়--প্রতিকারযোগ্য-সে সকল রোগের উদ্ভব, স্থিতি, 

ংক্রামণ ও প্রতিষেধক উপার নিঃসংশয়ভাবে স্থির হুইয়াছে। এই ম্যালেরিয়া! রোগ এই 

গ্রতিকারযোগ্য বোগের অন্ততম। 

ম্যালেরিয়! জরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা গ্রকার মত বহুদিবস হইতে প্রচারিত আছে.। 

কৌত্ৃছলী পাঠক সে সকল মহজেই আলোচনা! করিতে পারেন। এখনও হ্বাদশ বতপর 
অতীত হয় নাই ল্যাভেরান্ নামক একজন সাতে ইহার উৎপত্তির এক অন্তিনব উপ- 

পত্তি স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন--এক গ্রকার ক্ষুদ্র কুত্র ্গীবাণু মন্থুযোর রক্তে সংক্রা- 

মিত হইলে এই রোগের উৎপন্তি হয়। রী জীবাণু ম্যালেরিয়া! পীড়া গ্রস্ত জীবের রক্ত পরীক্ষা 

করিলে অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে সহজেই ধর! পড়ে। তিনি নানাপ্রকার পরীক্ষা ও বঙ্থ 

গবেষণা দ্বার! সিদ্ধান্ত করেন যে এই সংক্রামণকার্ধা এনোফিলিন্ নামক একগ্রকার মশক 

সাহাযো সম্পন্ন হয়। মশকের! ষে পীড়িত মন্থুষ্যের রন্তু শুধিয়া লয় জাতার দলে সঙ্গে মালে 
রিয়া জীবাণু মশকদেছে আশ্রয় গ্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ মশকেই রক্তের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 

জীবাণুকে পরিপাক করিয়! ফেলে। কিন্ত এনোফিলিন মশকের দেহে এক অভিনৰ 

অজ্ঞাত রহন্ত আছে যাহাতে উক্ত জীবাণু লুপ্ত হওয়! দূরে থাকুক, তথায় নববল লাভ করে 

ও উক্ষ মশকদষ্ট নূতন মনুষ্যদেহে প্রবিই হইয়। শীত শীঞ্জ বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে । রক্জের 
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এই অবন্থান্তর যোগী গ্রথমে জানিতে পারে না। প্রায় একাদশ দিবসে সমগ্রদেহে 

জীবাণুদিগের ক্রিয়া অনুভূত হয় ও রোগী পিপান। কম্প ইত্যাদি অনুভব করে। ইহাকেই 

আমরা অর আপ! কহিয়! থাকি। ] ও 
গত ১৮৯৯ সালে মান্দ্রাজ্জের, জনক সাহেব চিকিৎসক রোনাজ্ড রল এই মত বিস্তার 

করির। উপপত্ভিটীফে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করেন। খুনেকেই ইহা গুনিয়! থাকি- 

বেন এবং অধিকাংশগ্থলেই ইহা! বৈজ্ঞানিক কল্পন! বলিয়া উপেক্ষিত-হ্ইয়াছে। নিশ্চেষ্ট 

জীবের ধর্মই এই রকম। পাশ্চাত্যথখণ্ডে. কিন্ত যখনি তাড়িতবার্ত ধারা এই মণ প্রচারিত 

হুইল, শত শচ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক আু|লোচন!1 ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষ! দ্বারা ইহার দত্ত! 

গ্রতিপাদন করিলেন। অতঃপর দিদ্ধাপ্ত হইল যে ম্যালেরিয়ারোগী ও উক্ত জীবাণুর অগ্- 

কুল এনোফিলিস্ উভয়ের সংযোগ ব্যতীত ম্যালেরিয়া হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। উল্ত 

মশকই এ রোগ সংক্রামণ করিবার এক মাত্র সহায়। কারণ একটা এনোফিলিস্ দ্বার! এক 

জন মা গীড়িত লোকের রক্ত দশ বিশ জন লোকের দেহে লংক্রামিত হইতে পারে। 

সুতরাং তাহাদের গ্রথম চেষ্টা হইল এই মশকবংশ ধ্তখ করা। আমাদের রহনপ্রিয় 

বন্ধুবর্গ ইছারই নাম দিয়াছেন “মশা! মারিতে কামান পাতা” 

এই মশকধংশ ধ্বংস করিতে গেলে প্রথম কার্য এনোর্িলিন্ নির্বাচন। বৈজ্ঞানিকেরা 

বখন দেখিলেন যে মশক জীবনের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের এ গরষ্ঠীর রহস্তময় সংসর্গ, রহিয়াছে, 

তখন তাহারা মশকভীবলর তণ্য সংগ্রহে সমগ্র শক্তি নিনোজিত করিলেন। বিভিন্ন 
প্রকার মশকদিগের বৈষমা নির্বাচিত হইল, উহ্াদিগের উত্তব স্থিতি ও লয়ের লমস্ত তথ্য 

লিপিবদ্ধ ও গ্রচারিত হইতে লাগিল । তীহাদের নীমাংলার গুটি কয়েক সিদ্ধান্ত নিষ়্ে 

সংগৃহীত হুইয়াছে। 
২য় মশকমাতা প্রধানতঃ দুষিত জলে ডিথ ত্যাগ করে। এ ভিম্ব হইতে তর ক্র কীট 

জলে উৎপন্ন হয়। ইছাদিগকে আমর! পানীয় জলে দেখিলে "জলের পোকা” হইয়াছে 

বলিঝা থাকি। এই পোকা কিছু দিনবাদে রূপান্তর হুইয় গুটা- ও গুটী হইতে মশক দেহ 

গাপ্ত হইয়। জল হইতে উড়িয়। বাঠাপে আশ্রয় লয়।. [চিত্রদেখ।] 
৩য় । জলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা অতিবাহিপ্ত হইলেও উহার! জলের জীব নয়, 

তাহার গমাণ এ অবস্থায় উহারা গ্রতি মিনিটেই জলের উপরিভাগে আনিয় শ্বাস গ্রশ্থাস 

লয়। €োন প্রকার আবরণ জলের উপর দিয় উহাদের এই নিশ্বাস লওয়ার কার্ধা বন্ধ 

করিলে উদ্থারা মরিয়! বায়। | পু | 

গর্থ। পুরুষ মশকের! লোকালয়ে আঁসে না। উহাদের রক্ত-মোক্ষণ করিবার হজ 
নাই। আুতবাং যত লক্ষ লক্ষ মশা রাত্রে আবাস গুহে দেখা যায় উহার! মকলেই ভ্রীমশা। 
তাহাদের প্রত্যেকেরই দংশন করিবার জন্ত একটী বৃহৎ হল আছে। তুলসীদাস বখার্থই 
বলিয়াছেন *রাত্কা বাধিনী ধিনকা মোহিনী পলক পলক লহ চোষে*।:. 
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১ম। অন্তান্ত মশকেরা যেখানে একটু অপরিষ্কার জল পায়, সেখ।.নই ডিম্ব ত্যাগ করে। 

কিন্ত যে সকল ডোবার চারি গাশে নলথাগড়া বা অন্ত পকাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ জন্মায়, 

এনোফিলিম্ সেই থানে ডিম পাড়ে। 

৫ম। মশকর্দিগের এই সকল পোক। মত্শদিগের আহার। মাছের পোনা” মকল, 

বিশেষতঃ রূপচেল।, তেচোকে। প্রভৃতি ক্ষুদ্র মতগ্ডের! ইহাদ্দিগকে দেখিতে পাইলেই খাইয়া 

ফেলে । কিন্তু নলখাগড়! ও অন্থান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙগলের মধ্য প্রবেশ করিয়! খাহতে 

পারে না। 

€ম। এই বাঘিনীর! জন্মস্থান হইতে ৪০৯ হাতের অধিক দুর সাধারণতঃ যাহতে পারে 

না। এবং যেখানে মন্ুষ্যের রত্ত থাইতে পান তাহারই নিকটে কোন অন্ধকার স্থানে দিনে 

লুকাইয়া থাকে । দিবসে বাহির হয় না।-জাতবাঘধিনীকিনা! 

৬ষ্ঠ। যদি গ্রীমখকের] মনুষ্যরক্ত পান করিতে না পায় ভাহ। হইলে ইছাদিগের বংশংন্ধি 

বন্ধ হইয়| যাঁর, এই জন্তই লোকালয়ে মশকবংশের এত গ্রাহুতাব ও অন্তর ইহারা এত 

গুুহাভি। 

৭ম। তরুণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদিগের কুইনাইন সেবনের সঙ্গে সঙ্গে রক্কে ম্যালেরিয়। 

জীবাণুর সংখ্য। হাস হইতে আরম্ভ হয় এবং কিছু দিন গেননের ফলে নীবাণু সম্পূর্ণ 

অন্তহিত হয়। 

৮ম। যে সকল স্মস্থ ব্যক্তি সপ্ডাতে ছুই দিন ৮1১* গ্রেণ করিম! কুইনাইন দেবন করেন, 

তাহাদিগকে উত্ত এনে!ফিনিস্ ম্যালেরিয়। জীবাণু সংক্রামিত করিলেও উক্ত জীবাণু পরি- 

পোষক উপাদান অভাবে পরিপুষ্ট হতে পারে না, সুতরাং সুস্থ বাক্তি জর ধার! আক্াস্ত 

হইতে পারেন ন!। 

৪র্থ অপ্যায়--উন্ত উপাম লকল অন্তপ্ঞ অবগন্থনের ফলাফল। এর 

এই সকল তথা সংগ্রছের পর শৈচ্ঞানিকেরা উহা! গয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতে 

শাগিলেন। বৃটিশশাসিত রাগ্য মুছে রোনাল্ড রপ স্বয়ং এই কার্য্যে ব্রশী হটলেন। 
জন্মণ পণ্তত ককৃ সাহেব অম্মানশ!মিত রাঙ্যসমুতে ৪ দেশবিখ্যাত চেলী সাহেব হটালীতে 

কাধ্যারস্ত করিজেন। গ্রধানতঃ নিয়লিখিত গন্থা অনুত্য* হইয়াছিল £-- 

১ম। ম্যালেরিয়াছুই প্রদেশ সমূহ হতে জল নিকাশের বনোবস্তী কর । পঙ্থিল 

পয়ঃ গ্রণালীসন্বদ্ধ 'আবিল জল সম্পূর্ণরূপে ৪ দ্রুহভাবে দুরে প্রেরণ করা। 

এ কার্ধ্য বিস্তর অর্থমাপেক্ষ । আমাদের ন্তায় দুর্বল প্রজাশন্ির গমভার বাহিরে তছিষয়ে 

সন্দেহ নাই । তবে রাজ! এবিষয়ে সাহায্য করিতেছেন সে মংবাদ হয়ত অনেকে রাখেন না। 

২র। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জলাশরের উচ্ছেদ । এই সকল অবাবন্ৃহ ভোব! মশক উৎপাদনের 

বিসশ্বীর্ণ ক্ষেত্র। এই গ্রকার জলাশয় মিউনিসিপ্যালিটার মধ্যে অসংখ্য মাছে। সবগুলি 

বুজাইয় ফেল! অসম্ভব, সুতরাং তদভাবে-__ 



১৭৪ .. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৩য় সংখ্যা। 

৩য়। দুগ্ধ অব্যবহৃত জলাশয়গুজিতে মাঝে মাঝে কেরোসিন তৈলের একট! আবরণ 

দেওয়া) তাহাতে মশক পোক। মরিয়া! যার়। ব্যবহৃত পুক্ষরিণীতে প্রচুর মত্ম্য ছাড়িয়। 

দেওম] ৪ চারি গাশেও সমন্ত পরঙ্গলের উচ্ছেদ করা। এবং 

৪র্থ। বাদগৃঠের নিকট ৪০৭ হপ্ডের মেটে এনো(ফণিন্ উৎপন্ন হইবার উপযোগী কোন 

গ্রকার বৃহৎ ব৷ ক্ষুদ্র অলাশয় ন! রাখা। এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন । 

গোক্ষুরখাত ক্ষুদ্র গর্তে শত শত মশক কীট দেখা যার়। সাথ্বেদিগের নিত্য সযত্বসিক্ত 
ফুলগাছের টন উক্ত মশকদিগের বিস্তীর্ণ জন্ম ও লীলাক্ষেত্র। | 

€ম। সন্ধ্যার পর সম্পূর্ণরূপে দেহ আবৃত রাখিয়! বাহির হওয়। ও মশারী দ্বার! দেহ 

রক্ষ! করিয়। শয়ন কর]। 

বট । আবাস ঘরে দরজ1.জানল। এ রকম ভাবে প্রস্তত কর! যাহাতে মশক প্রবেশ লাভ 

না করিতে পারে। বাঙ্গালী গুনিয়৷ অবাক্ হইবেন অনেক স্থানে এ পরীক্ষা সত্য সত্য 
করা হইয়াছে এনং সাছেবের। তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। 

ধম। যখন ম্যালেরিয়ার এপিডেমিক আরম্ত হয়, তখন সকলেরই সপ্তাহে ছুইদিন উপরি 

উপরি দশগ্রেণ করিয়া কুইনাইন সেবন কর]। 

এই প্রকার গস্থা পৃথিবীর বহু স্থানে অনুস্থত হইয়াছিল। তাহার ফলাফল নিয়ে 
উদ্ধৃত কর! গেল-- 

১। ইস্মালিয়।__স্ুয়েজথাল উৎখাত হুইলে তাহার তীয়ে অনেকগুলি উপনিবেশ 

স্থাপিত হয়। ইস্মালিয়! তাহাদিগের অন্থতম। এই সহরে প্রথমে কোন গ্রকার ম্যালেরিয়। 
ছিল ন1!। পানীয় জলের মত্যন্ত অসম্ভাব হওয়াতে নিকটবর্তী নদী হইতে খাল কাটিয়। 

মিঠ। জলের মামদানী কর! ছুইল। জলের ছুঃখ দুর হুইল বটে, কিন্তু ভীষণ ম্যালেরিয়া জরের 
প্রাহুর্ভাব হইল। ফল ১৫ তাণিকার€( ক) দ্রষ্টবা। ম্যালেরিয়ার উত্তরোত্তর বুদ্ধি দেখিয়| 
রস্ সাহেব ১৯০২ সালে তথায় পুর্বববর্ণিত ক্রিয়। আরম্ত করিলেন। কত শীত্র কত সুফল 

ফলিয়াছে পরবর্তী কয় সনের জবর-সংখ্যার হাসই তাহার উৎকুষ্ট গ্রমাণ। 
২। সুইটেনহাম--মাঁলয় উপদ্বীপে সুইটেনহাম বন্দরে রোগসংখা! ১৫ তালিকার (খ) 

অংশে গ্রদত্ত হইয়াছে । সহরে ১৯০১ সাল হইতে উক্ত নিরমগ্ডলি গ্রতিপালিত হওয়াতে 

রোগীর সংখ্যার উত্তরোত্তর হাস ও মফঃশ্বলে কোন গ্রতিষেধক উপায় অবলম্বন ন| করাস্তে 

রোগীর সংখ্যার বৃদ্ধি তালিকায় পরিস্ক,ট হইতেছে। ৃ 
৩। পানাম1--পানামা-যোজকের গত ০ বৎসরের ইতিহাস এই উপপত্তির সত্যতা সমর্থন 

করিবে। অধিকাংশ পাঠকই জানেন যে, স্ুুয়েদ যোজকে কৃত্রিম খাল খননকাধ্য সুসম্পর 
করিয়। লেসেপ, সাহেব জগন্ধিখ্যাত হুইয়াছিলেন। অনস্তর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত 
পানাম! যোজক বাটিয়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধাভাগ দিয়। জাহাজ যাতায়াতের 

একটী খাল খনন করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হুন। এই কার্য নান কারণে তিনি অসম্পূর্ণ 



সন ১৩১৬ ) ম্যালেরিয়াস্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৭৫ 

রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর। এই 

ছুই রোগে, শত শত কুলী মার! যাইতে লাগিল। তখনকার বিজ্ঞানসম্মত সকল 

গ্রকার চিকিৎস। ইহ! প্রতিরোধ করিতে কৃতকার্ধ। হয় নাই। 

এখন কিন্তু রস সাহেবধৃত ম্যালেরিয়ার জ্বরের উপপন্বির সঙ্গে সঙ্গে গীত জরের উপপত্তি ও 
স্থিরীরুত হইয়াছে। উক্ত রোগটাও 9970708)% 748০19৮ নামক অন্ত এক প্রকার 

মশক হইতে উদ্ভৃত। স্তরাং মশকবংশ উচ্ছে্দকাধ) দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করিয়া বর্তমান 
কার্ষোর সম্পাদক গার্গাস নাহেব এই রোগের হস্ত হইতে কুলীদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া- 

ছেন। তিনি তীহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,__প্অয়নান্তবুত্ত মধ্যে যে ছুই 
ভয়াবহ লোকক্ষমকর রোগে এতদিন লোক ধ্বংস হইত, এখন নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত 
হইল যে উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে দুরীভূত করিতে পার! যায়। এই গরণালী যুগপৎ সহজ 
ও অল্প অর্থব্যয়সাপেক্ষ। দুতরাং পৃথিবীর আদ্রিমকালে যেমন উষ্ণ পদেশ সভ্যতার আদর্শ 

স্থল ছিল, পুনরায় ভবিষাতে উহ! আবার মনুষ্যদমাজের ধনজন ও সভ্যতা এবং সমুদ্ধির 

কেন্দ্র হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ।” 

৪। ট্টালী--হটালীর সঙ্গে ভারতবর্ষের সারৃশ্ত অনেক বিষয়ে । উভয় দেশেই বিস্তীর্ণ 
সমতল শস্তক্ষেত্র, বৃহৎ জলাভূমি এবং উভয় ভূথণ্ডই অর্ধভুত্ত অনশনক্লি& কৃষকপমাকুল। 

এই ইটালী প্রাচীন-কাল হইতেই ম্যালরিয়ার লীলাভৃমি। এই রোগও তদেশবাসীর 
জাতীয় উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। এমন কি, এক জন বিখ্যাত লেখক এক মাত্র 

ম্যালেরিয়। রোগকেই গ্রীন ও রোমদেশের অধঃপতনের মুল কারণ বলির! নির্দেশ করিয়। 

গিয়াছেন। মাণেলরিয়ায় জীবনী-শক্তি কি পরিমাণে হ্বাস হইয়া যায়, সস্তান্সস্ততি কি 

প্রকার ছর্বল হইয়! জীবনসংগ্রামে অক্ষম হয়, তাহার প্রমাণ আমাদের ঘরে ঘরে; 

তজ্জন্ত বাঙ্গালীর নিকট ইটালীর দৃষ্টাস্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই। 

এতকাল বাদে চেলী সাহেবের গ্রভৃত চেষ্টায় ও তথাকার 4767-00218719] 

[,9288০এর সাহাযো ইটালীবাসীর! এই বিপদ্ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে। সমগ্র রাজশক্তি ও 
প্রজাশক্তি এই রোগ নিম্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হুইয়াছে। গ্রফেদর চেলী অনেক 

চেষ্টার পর আইন করাইয়! লইয্লাছেন যে, কুইনাইন তথায় বিনা মুলো বিতরিত €ইবে। 
তিনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক স্থানে বলিয়াছেন 11818179 একটী, ”18018]1” অর্থাৎ 

দুর্ঘটন। মাত্র । উক্ত রোগে মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে যদি কেহ মার! যায়, তবে তাহার 
আত্মীয় চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে পারেন, ফেন ন! 

মিউনপিপ্যালিটার সতর্কতার অভাবই তাহার গ্রমাণ”। কথাগুলি আমাদের বর্তমান সমাজ 

ও দেশের তুলনায় গ্রলাপ বলিয়। মনে হয় নাকি? 

এতক্ষণে দেখা গেল যে, রস সাহেবধত উপপন্তির গ্রয়োগে পৃথিবীর বু স্থানে 

সুফল পাওয়! গিয়াছে, রোগসংখা। বহুস্থানেই প্রতৃত পরিমাণে দমিত হইয়াছে এবং অনেক 



১৭৬ ৃ সাহিত্য পরিষত-পন্রিকা [ ৩র সংখা 

্থানে সম্পূর্ণরূপে দুরীত্ৃত হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক জিজ্ঞানা করিবেন এই ম্যালেরিয়। 

রোগের আকপণভুমি বাগাল! দেশে গবর্ণমেণ্ট কোন পরীক্ষা! করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? 

নিয়ে তাহার ফলাফল দেওয়া গেল। * 
২। কুইনাইনের মুল) হাস করা হুইয়াছে। গ্রামে গ্রামে যাহাতে উহ! লভ্য হয়, তজ্জন্ত 

ডাকঘরে উ€। বিক্রয়াথ রাখা হুইয়াছে। 

২। মিক্লানমিরে বৎসর কয়েক ধরিয়!.পরীক্গা! কর! হইয়াছিল। 

৩। এই রোগের গ্রসার ও কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্ত ডেনেজ ফমিটা নামক একটা 

সমিতি দ্বার গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডিন্সী ডিবিজনে দুই জন বিচক্ষণ সাহেব ভাক্তার নিধুক্ত করেন। 

তাহার! বিভিন্ন গেল! গর্য্যবেক্গণ করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

(ক) কতকগুলি বদ্ধ নদী উন্মুত্ত করিতে হইবে। বথা--মাথাভাঙগ, কুমার, ভৈরব, 

নবগল| ইত্যাদি । | 

(খ) কতকগুলি খাল খনন করিম দেশের জল সহণ্গে নিকাশ করিতে হইবে। শুনিলাম, 

এই উপদেশ অনুযায়ী মগরাভাট ও বাগ জৌলার থাঁল খননকার্ময শেষ হষ্টনা আসিচ্েেছে। 

(গ) পুর্ববর্ণিত স্বাস্থারক্ষার নিগমগ্ডলি নিক়প্রাথমিক ও মধ্যবঙ্গাল! গ্কুলের পাঠ্য 

তালিকাভুক্ত করিয়া দিতে হইবে। শুণিলাম, এ কার্ধ্য আরদ্ধ হইয়াছে। 

(ঘ) মহেশপুর, মুরশিদাপাদ, মণিরামপুর হত্যাদি কতকঞ্চজলি মিউনিসিপ্যালিটাতে শ্ানি- 

টারী কমিশনারের ততাবধানে পরীগা চলিতেছে । এক জন সিবিল-সার্জন, ছইজন এসি- 

[ণ্ট সার্জন ওজন কয়েক সহকারী এই কাধে নিযুক্ত হইফাছে। 

কিন্তু আমর] (ক করিতেছি? যাঠাদিগের ঘরে ঘরে যন্ত্রণার আর্তনাদ, তাহার! সম্পূর্ণ 
নিশ্চে্ট। সম্মুখে প্রভূত কাধা ত্তপীকৃত। ক্ষুত্র ক্ষুত্র পুস্তিকা বিতরণ করিয়! লোক 

সমাপ্কে শিক্ষিত করিতে হইবে। ম্যাজিক-লঠন ও অন্ত উপায়ে এনোফিলিস মশক 

নির্বাচন শিক্ষা দিতে হইবে । সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করিয়া কি গ্রকার 

উপায় অবলম্বন করিলে সহজে ও স্ুলভে ফল পাওযা! যাইতে পারে) তাহ। নির্ণয় করিতে 

হইবে। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ভ বা পয়ঃ প্রণালী সামান্ত চেষ্টাতেই পরিষ্কাপ হইতে পারে। গ্রান- 

বাসীদ্দিগকে এই বিষয়ে প্রণোদিত করিতে হইবে। শিক্ষিতণমাজের এই গুলি কঠোর 

কর্তীব্য। 
ক্সনেকে বলেন, ম্যালেরিয়া গ্রাম ধ্বংস হওয়াতে আমাদের দেশের শিলপসকল লোপ 

পাইয়াছে। এ যুক্তি আংশিক তা হইলেও সম্পূর্ণ সতা নহে। ম্যালেরিয়! ও বিদেশী 
বাণিজ্য এই ছুইটী কারণের সমবায়ে গ্রামনকল ধ্বং'নক মুখে অগ্রদর হইয়াছে ; হয়ত বিদেশী 
বাণিজ্যের সঙ্গে এতিদ্বন্ঘিতার অপারক হইয়া! গ্রামবাসীর! নিঃশ্বয হইয়! পড়িল। অপেক্গাকৃত 

ক্ষমতাপয় লোক গ্রাম ছাড়িয়। বিদেশে চাকুরীর সন্ধানে খেল, কেহুব! জাতি-ব্যবলায় ছাড়িয়। 

অন্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিল । যাহার! ছুই (বিষয়েই অপারক, তাহার! স্বীয় গ্রামে অন্বাস্থ্যকর 



লন ১৩১৬] ম্যালেরিয়া-ন্বরে লোঁকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৭৭ 
তাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। গ্রামে লোকের সংখ্য হাল হওয়াতে ও অধম ব্যকিয় 
গ্রাধান্ত হওয়াতে পূর্বের হ্যায় সমস্ত রাস্তা, পথ এবং প্রণালী পরিফার হইল না। বিদেশে 
যাহার! বাদ করিতে লাগিলেন, তাহাদের বসতবাঁড়ী জঙ্গলে আবৃত হইয়1 গ্রামবাসীদিগের 
অস্বাস্থ্যের কারণ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যাহার! অবশিষ্ট রহিল,তাহারা! আর পর্বের মত 
শিল্পের উন্নতি করিতে পারিল ন|। এই রকম করিয়। শিল্পের লোপ হুইয়াছিল। উল্ত বর্ণনাটি 
কাল্পনিক নয়। পরিপোষক মতম্বরূপ, ন্দীঘাঞ্জেলার তদানীন্তন ভিষ্রীক্টম্য।নিষ্রেট অনারেবল 
রুষ্গোবিন্দ গুপ্ত মহোদয় উত্ত জেলার অবনতির কারণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, 
তাহার সার বাঙ্গালায্ন সংকলিত হুইল £-_ 

“বিদেশী বাণিজ্যের গ্রতিদবন্বিতায় সর্বত্রই দেশীয় শিল্পের লোপ হইতেছে,_-শাস্তিপুর ও 
কুমারখালির সৃতীকাপড়ের আর তেমন সমৃদ্ধি নাই,হরিণঘাটার ছুরী কাচী ইত্যাদির ব্যবসার 
প্রায় লুপ্ত হুইয়াছে। যেখানেই যা9 দেখিবে, প্রায় অধিকাংশ সমৃদ্ধিশালী গ্রামেই অবনতির 
করাল ছার! পড়িয়াছে। চতুর্দিক জঙ্গলে পরিপূর্ন) গৃহসকল অধিকাংশই ভগ্রস্ত,প মাত্র। 

পূর্ব পুর্ব জমিদার ও সদাশয় মহাত্মাদিগের দন্ত পুক্ষরিণীগুলির পক্কোদ্ধার মাত্র হয় না। 

পুফরিণীসকল ব্হুবৎসরজাত জলঙউদ্ভিদে পরিপূর্ণ । অধিকাংশ অধিবাসী গ্রাম ছাড়িয়া 

পলাইয়। গিয়াছে। গ্রামে বসিয়৷ আর পারিশ্রমিক পাইবার- ভরা নাই, স্থান পুর্ব্বাপেক্ষ। 

অন্বাস্থাকর ; সুতরাং অধিকাংশ লোক কলিকাতা ও পশ্চিম অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে। সমগ্র 

জেলাটাতে গঙ্গার শাখাপ্রণাখ! দিয়! বাণিঞ্যপণ্য নৌকাপথে গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল। এই 

সকল নদীর উভয় পার্খবস্থ অনেক সমৃদ্ধ বন্দরে ন!না প্রকার বাণিজ্যদ্রব্যের আগম নির্গম হইত। 

উত্তর বাঙ্গাল! ও সুদুর উত্তরপশ্চিম হইতে দেশী নৌকায় প্রব্যসস্তারে নদীর উভয়কুলের 

অনংখ্য গ্রাম লক্গমীশ্রীতে সমুজ্জবল ছিল। কিন্তু এখন “তেছি নে! দিবসাগতা”--দে দিন আর 

নাই। নদীর প্রাচীন খাতসকল ক্রমশঃ শুফ হইয়! যাইতেছে । গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রক্ষু্র 

মহাজনী নৌকার চলাচল পর্যাস্ত বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই বাণিজ্যের প্রধান প্রতিদন্বী ও 
ংসের সর্ব প্রধান কারণ রেলগাড়ীর স্যষ্টি |” 

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় আবার একপদ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, 

রেলগাড়ীর চলাচলের জন্য যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে উহাই ম্যালেরিয়ার মুলকারণ। এই 

রেলরাস্ত। বাণিজ্য-ম্থগম সহরের নিকট দিয়! গিয়াছে ; সুতরাং গ্রায়ই দেশের জলনিকাশের 

বিপরীত দিক্ দিয়! লওয়! হইয়াছে । বাধের দুইধারে যে সকল কৃত্রিম খাত করা হর, 

তাহাতে পর্যযধিত জল যে ম্যালেরিক়। বিস্তারের সহারতা করে না এ কথ! বল1কঠিন। ইটালীর 

পর্িত গাল! (ভেলিরি ও) 02119 ৪1710 উপদেশ দেন যে, রেললাইন করিবার সময় উতয়- 

পার্থ খাত করিতে দেওয়! উচিত নয়। তীহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল £--“ইটালী ও 

ভারতবর্ষে ধেলের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াঁর বিস্তার ভইয়াছে এবং উভয়দেশেই লাইনের নিকট- 

বর্তী স্বানসকল সর্ধদ।ই অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সম্প্রতি মুশিদাবাদে গত তিনবৎসয় উপযু1পরি 

২৩ 



১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ওয় সংখ্যা 

জ্যাঁলেরিয়ার বিম গ্রকোপ হইয়াছে। পূর্বে এ প্রকার ছরবস্থা ছিল না। প্রায় তিনচারি 

বর হইল মুশিদাবাদ রেল-লাইন সুরের নিকট দিয় গিরাছে। তত্রঙ্য সিভিল-লার্জন 

সাছেৰ এই রেললাইন এর উপর জর-সংখ্যাবুদ্ধির আরোপ করিয়াছেন । 

আমাদের গ্রাম ও জন্পদগুলিকে উদ্ধার করিতে হইলে এক সঙ্গে দুই বিষয়ে বদ্ধপরিকর 

হইতে হইবে। গ্রথম আত্মরক্ষা, দ্বিতীয় শিল্পোন্নতি। আজ কাল শিল্প উন্নতির দিকে 

সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হুইগ্লাছে--দমন্ত শক্তি নেই দিকে চালিত হইয়াছে। শত শত 
মহাপুরুষ নানা গ্রকাঁণ কলকারথান। করিয়! বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া! গ্রামগুলিকে সজীব 
করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্ট৷ করিতেছেন। কিন্তু কেবল শিলোগ্তি হইতে কিছু ফল হইবে 

ন|। তৎসঙ্গে এমন কি, তৎপূর্বে গ্রামলকলের স্থাস্থ্য উন্নত করিতে হইবে, ম্যালেকিয়া- 

রূপী মহান্থুরকে বিতাড়িত করিতে হইবে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহোর্দয়ের সেই কয়েক পংক্তি 

আবার উদ্ধৃত করিতেছি, কারণ, উহা! বড়ই মুল্য বান্-_- 
জাতির উন্নতি-প্রত্যাশার পুর্বে তদদীয় শারীরিক অবস্থ! ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় এক- 

বায় লক্ষ্য কর আবশ্তক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মুলীভূত। 

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ব কর গ্রীণপণে। 

কিন্তু গৃহমুলক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে ॥” 

প্রথম তালিকা । 

লোকসংখ্যায় উন্নতি অবনতি শতকর। হিসাবে £-৮- 

১ম গণন। ২য় গণন। ৩য় গণনা মন্তব্য 

স্থান-- ১৮৭২-৮১ ৯৮৯১-৯১ ১৮৯১-১৯১ 

ভারতবর্ষে ২৩'১ ১৩১ ২'৪ 

বঙ্গ (পুরাতন) ১১৫ গত €'১ 

পশ্চিমবজ ০ ৬৯ | ১১ 
মধাবজ ১১৭ | ৩১ ৫২ 

পুর্ধ্বহ্দ ১০৯ ১৪১ ১৪.৪ 



ন)1০লামমা-গ্য়ে ০লোকক্ষয় ও তাহার প্রাতকার ১৬৪ পল ০৬৪ ] 

দ্বিতীয় তালিক।। 
প্রেসিডেন্সি ডিবিজনে লোকনংখ্যায় 

| উন্নতি,_-মবনতি। 
দলা ১৮৭২-৮১ ৮১-৯১ ১৮৯১০১৯৪০৯ 

চব্বিশপরগণ! ঙ'২ ৩'১ ১৮ 

বশোর ৩৩৬ ২৬ ৮৪২ 

খুলন। ৩১ ৯" ৬৪ 

নদীয়া ১৪৮ ১০৯ ১৪ 

মুর্শিদাবাদ ১০৪ ১৯ ৬৫ 

তৃতীয় তালিক।। 
চব্বিখপরগণার উপবিভাগসমূহে লোকসংখ্য।র হাসবৃদ্ধি, শতকরা হিলাবে। 

ফ। মিলবন্ল স্বান_-- 
উপবিভাগ ১৮৮২-৯১ ১৮৯১-১৯৬১ 

থড়দছ 1১৫৯ 1৭৯ 

নৈহাটা +৭১১৮ 1১১৮ 

বজবত, +১৪'৩ 1১২৭ 

বরাহনগর “+১৪'৩ 1১২৭ 

সদর ১১৮ --৯"৯ 

খ। মিলবিহীন স্থান 

নবাবগঞ্জ +৬৯'২ বোনাস 

বারাপত 7৩৪ 1১৯৩ 

দেগঙগ। -শ ৫8 নন 

ভাব্ড়। ৫:8৪ সপ ০৯ 

দমদম +১৮*৮ 1১৪ 

| চতুর্থ তালিকা । 

বিভিন্ন বৎসরে হাজার গ্রতি মৃত্যুসংখ্যা_ 

দেশ ১৮৯১ ১৮৯৩ ১৯৭৩ ১৯৯৪ ৯৯০৫ 

ইংলণ্ড ও ওয়েল্স্ ১৯৮ ১৫'৪ ১৫৩. ১৫২ 

বজদেশ ২৬৯ ৩১০২ ৩৩'৩ ৩২৫ ৩৮৬ 

বোথাই ২৭২ ৩১২ ৪১,৪ ৩১৮ 

মাজাজ ২২ ২২৩ ২২৫ ২১৪ 



১৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ওয় সংখ্যা। 

পঞ্চম তালিক।। 
গত বিংশ বৎসরে বে মৃতুলংখ]। হাজার প্রতি-_ 

১৮৮৫-২৩ 

১৮৯৫-*৩১ 

১৯৭৪-:৩২ 
১৯৬৫ -্৮৩৯ 

ষ্ঠ তালিক।। 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জররোগে হাজা রগ্রতি মৃত্যুসংখা, ১৯০* হইতে 

. ৯৯৯৪ সালের হারাহা রী-." 

গ্রেসিডেন্দী ২৪৮ 

বর্ধমান ২০৫ 

পাটন! ২১'৫ 

তাগলপুয় ২৩'৯ 

উড়িষা ১২৯ 

ছোটনাগপুর ১৬৭ 

সমগ্র জেল! ২১৭ 

সপ্তম তালিকা । 

লোকসংখার ত্রাসবৃদ্ধি শতকর!1 হছিসাবে। 

স্থান ১৮৯১-১৯৪১ মস্তব্য 

তারতবর্ষ +২'৪ 

বঙদদেশ +€*১ 

যুক্তসামাজা 1৯৯ 

ইংলণ্ড ৪ ওয়েলস. +১১ 
হটলও ৯ 

আয়র্লগু -৮ 
নিউজিলও . +২১৮ 

অধ্ট্রলিয।..  +২৮৬ 
হংকং +₹৯ 

সিংহল “১৮৬ 

যুক্তরাজ্য আমেরিকা +২১'* 

নেটাল শি 6৫৪২ 



সন ১৩১৬] ম্যালেরিয়া-ন্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রাতকার ৯৮১ 

অষ্টম তালিকা। 
বিভিন্ন দেশের জন্মহার হাজার লোক গ্রতি--- 

দেশ র ৯৮৮১ ১৮৯০ ১৯৩৬১ ১৯৪৪ ১৯৪৫ ১৯৬৬ 

বলদেশ ৪৭'৯ ৫ ১৮ ৪৩*৯ ৪২৩ ৩৯৫ ৩৭:২২ 

ইংলগ্ড ও ওয়েলস ৩৪৭ ৩*"২ ২৭২ ২৭ 
বেলজিয়ম ৩১৪ ২৮৭ 

জর্দণয়াজ্য - ৩৮৯ ৩৫'৭ 

নবম তালিকা 

১৯০৬ সালে হাজ।র প্রতি-শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্য।- 

সহর সখ্য হরাহারী 

ম্যানচেষ্টার ১৫৭ 
বর্মিংহাম ১৫৪ | 

লিভারপুল ১৫৩ ৬ ১৪৬১ 

এডিন্বর্গ ১৩৩ ূ 
গ্লাসগে। ১৩১ 

কলিকাতা ৩০৪. 

দশম তালিকা । 

লণগ্ডন ও কলিকাতার মৃত্যুনংখ্যার তুলনা শতকর! হিসাবে-_ 

১৮৬৩ ১৮৭৩ ১৮৮০: ১৮৭৯৩ ১৯৪৩9 ১৪৯৬৫ ১৯৪৬ সহর 

ভাগ্ডন ২৪৪ ২২৫ ২০৫ ১৯০৬ ১৬৬ ১৫৬ ১৫৭ 

করছিকাতা * ্ ডি ৩১৬১ ৩২২ ৩৮ ৩৫৭ 

একাদশ তালিকা । 

১৯৬ লালে গ্রতভীকারযোগ্য ও অন্তান্ত রোগে বিলাত ও বলদেশে মৃত্াসংখ্যার 
তুলন। হাজার লন লোকের গ্রতি-- : 

ইংলগ্ড ও ওয়েলস বাজালা 

১। প্রতিকারযোগ্ায রোগ যথা--হাম বসন্ত, 

টাইফয়েড জবর, বাত, নিউমোনির। 

ইত্যাদি ৫.৪২ ৫.১৫ 

১ক। যথ1-ম্যালেরিয়া.আর,- আমাশয়, 
৪৪৬ 6৪৪ ২৩:৯৭ ক্ষলেয়! ইত্যাদি *১, 



[ ওয় সংখা ১৮২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। 

পদ্গ্র জেল। শসবই/৬ ৩৫২,৯৭৫ 

২। ছুর্ঘটন। .*' ৯৪৪ ৭৫৩ 

৩। অন্তান্ভ কারণ ৬১৮ ৬৪৭ 

১০৪১৪ ৩৬১১ 

দ্বাদশ তালিক।। 
বিভিন্ন রোগে নৃত্যুসংখা। হাজার জন গ্রাতি, ১৯৬ সালে-_- 

জর বিস্থচিক! বসস্ত সমগ্র মৃত্যসংখা 
কলিকাত। ৪:৫৮ ২'৯৫ ৩৪২ ৩৫'৭৩ 

বাঙলার মহর সকল ১৪৩৭ ৩০৩ ৩,৬১৪ ৩৭৭৮ 

প্রসিডেন্পী ডিবিজন ২২৯৮ ৩৫৮ ১:৫6 ৩৪৬৬ 

্রয়োদশ তালিকা । 
যশোরে দশ বৎসরে অর্থ হাস-- 

খানার নম লোকসংখ্য।র হ।সবৃদ্ধি সমগ্র জন্ম সমগ্র মৃত হ্বাসবৃদ্ধি জঙ্মমৃতু 
১৮৯১-১৯৬১ ১৮৮১-১৮৯১ ১৯৬৬৩১১৪৯৬১ ১৯০১-১৯৬৬ 

সড়ক লিয়। ৪:8৯ ১১৭ ১৫৮৯৭ ১৪,৪১৩ ১১৪৮৪ 

ফোট চাদপুযর়  --২'৫ --৬১ ৫১৪৪৭ ৬৪৫৬ ১১৯৯৭ 

লোহাগড়। ই ১১২ ২১২৫৮ ২৯১৭১ ৬৮৭ 

গদখালি ৪6৬ * ৮৫1৫ ১০৪৮৪ ১৯৬৩২ স্”১6৮ 

সর্য। স্পাই ১১১ ১২১৪৭ ১২১৫১৭ ১১৩ 

| হশোর শি সর ডি ২১১২৩ ২৪,৬৮৯ স্৩১৫৬৬ 

মণিরাসপুর সপ ৯ সঙ ২১৪৫২ ২৫১৯১ --৩)৭৩৯ 

ফেশবপুর ৭৫ ৬০ ১২৬৮৯ ১৩১৪৪১ স্পাই 

মহেশপুর ৩৬ সাক ১৬০৩৫ ১৯,১৫৬ ৩১১২১ 

ষনগ। 8৬ --৭'৪ ১৮,৩২৯ ২৯৬৬৯ ৩,৩৪৯ 

নড়াইল ১৭ ৯১ ২৬১৪ ৭৪ ৩২১১২ ৫১৫৪২ 

পেলকোপ। স্”৬৪ **৪ ২৯৭৭৬ ৩৫১৬২ ৮৫,৮২৬ 

কালীগণ্র স্পা ৮৬৩ ১১৮৮৮ ১৬১৭২ 8১২৮৪ 

মহম্মদপুর স্প্প € ৮৩ ১৪৯৯৪ ৯৭)৫৮৪ ২১৫৮৫ 

মাগুর! সপ ৪.৬. ২৩১১৬ ৩২৩৪২ সন ২৩৬ 

যাধেরপাড়। সপ ৯৮ ৯১২৭৫ ১১৯০৯ সই৬৩৪ 

গাইখ।চ স্৪ 8 স্ব ৭9৯৯6 ও৪১৩৪৭ স্পই৫৩ 

শজিখ। স্প্সপ্ি ী শান ৪ ৭৩২১ . ১৪০১৬৬৫ স্৩ 8 

বিনাইদহ ৫৮ ১২৩ ১৩১০ ৭৫ ১৭৯০৭ স৪৬৮৩২ 
রেহাই তানোর 

৯৯৬২৭ সস দউীগনী6 ৮ 



লন ১৬১৬)]  ম্যালেরিয়া-ন্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার ১৮৩ 

চতুর্দশ তালিকা ৷ 

গ্রেলিডেন্দী বিভাগে জররোগে মৃত্যুসংখা, ১৯৯১--১৭৪৫ পর্য্যন্ত 

জেল! সংখ্য। 

যশোর | ৩২'৪ 
নদীয়। ৩৩৩ 

মুশিদাবাদ ২৯'৭ 
খুলন৷ | ২০৮ 

চব্বিশপরগণ! ১৮৩ 

সমগ্র মৃচ্যুসংখ্য! ] 
৩৪. 

প্রেসিডেন্দী ভিবিজনে 

পঞ্চদশ তালিকা । 

ম্যালেরিয়।-জরে মৃত্তাসংখা! ভ্বান করিবার চেষ্ার ফলাফল। 

ফষ। ইস্ম্যালিয়ার মৃত্যুনংখা! £-- 

১৮৭৭ সালে ৩০৩ ১৯০০ সালে ২২৮৪ 

১৮৮২ ০ ৪৮০ ১৯৪৩১ 5 ১৪৯৪৩ 

১৮৮৭ ৬ ১৮০৩ ২৭৯৩২ এ ১৫৫১ 

১৮৯২ ৬ ২৪৫৩ ১৯৬০৩ ৯ ২১৪ 

১৮৯৭ 5 ২০৮৯ ১৯৬৪ নও 

১৮৯৯ ৬ ১৭৮৪ ১৯৩৩ ৪ ৩৭ 

* ১৯০২ সালে জয়ের বিরুদ্ধে নূতন মতে কাধ্য আরম্ভ হয়। 

খ। ন্ুইডেনহামবন্দর--জরসংখা! £-- 

ব্সর ১৯৩৩ ১৯৩ ৩১৯৩৩ ১৯৩৪ ১৯৬৫ 

গহর ৬১৩ক ১৯৯. ৬৯ ৩২ ৯৩ 

জেল! ১৯৭ ২০৪ ১৫৬ ২৬৬ ৩ও 

* সহরে ১৯০১ জরের বিরুদ্ধে বার্য্য আরম হয়, মফঃস্থলে বোন কাধ্য কর হয় নাই। 
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গ। হাভানার:ম্যালেরিয়।-জরে মৃত্যুসংখ্য। £-- 

বৎসর খ্যা . ' বৎসর 

১৮৮৩ ৩২৫ ৯৯৩৩১% 

১৯৬২৭ 

১ ৮৮৮ ১৬৩ | ১৪৯৬৩ 

১৮৯৩ ১৭০ ১৯৬৪ 

১৮৯৫ 2৩ ১২৯৬৫ 

১৯৩৩ ৩৪৪ - ১৯০৩ 

১৯০১ লাল হইতে নুতন মতে জরের বিরুদ্ধে কার্য আরন্ধ হয়। 

[ ৩য় সংখ্যা 

সংখ্যা 

১৫১ 

১৭৭ 

৫১ 

৪8 

৩২ 

২৬ 

্চিতস্থখ সান্যাল বি, ই, 

প্ীগোঁপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি 



সুর্য্যপদে উপানৎ 

ধাহারাই এতদ্দেশীয় দেবদেবীর প্রতিমাসম্বন্ধে কিছু ন কিছু সংবাদ রাখেন, তাছাল্লাই 
জানেন ভগৰান্ হু্ধ্যদেবের পদদ্বয় আজাগ্রসমুখিত উপানদ্যুগলের মত কোন এক প্রাবরণ 
ছ্বার। আচ্ছাদিত থাকে। অস্তাবধি যত হুর্যমুর্তি আবিষ্কৃত হইয়। কলিকাতার বাদথরে 
রক্ষিত হুইয়াছে সমুদয়েরই পদছুয় তদ্ধপ। দেখিলে মনে ্য় যেন হৃুর্য্যদেব আজকালকাক 

বুট্জুত। পরিয়! রহিয়াছেন। 

তাহার এবন্প্রকার পোষাক দেখিয়। মনে শ্বতঃই এ প্রশ্ন আসিয়! উদ্দিত হয় যে, তাহার 

এ ছ্ধুতা আদিল কোথা হইতে? 

সাধারণতঃ আমাদের দেশে আমরা যে নব দেবদেবীর গ্রতিম! গড়াইয়া টু তাহ! 

তাহাদিগের ধ্যান বা অন্ত কোনরূপ রূপবর্ণন৷ অবলম্বন করিয়।। সূর্য্য আমাদের অনেকদিন 

হইতে একজন বড় দেবত। সুত্বরাং অনেক গ্রন্থেই তার অনেকন্দপ ধ্যান বা রূপবর্ণন। দেখিতে 

পাই। তিনি ্বদিক দেবতা হইলেও বেদব্যতীত আম তাহার রূপসম্বন্ধে অনুসন্ধান 

করিতেছি পুরাণে ও তন্ত্রে। অবশ্ত সমস্ত পুরাণ ও তন্ত্র অনুস্ন্ধান কর! হয়নাই, করিয়া 
উঠিতে পারিব কি না, জানি না। যতদুর করিয়াছি, গ্রবন্ধের শেষে তাহ! উদ্ধত থাকিবে। 
পাঠকগণ দেখিবেন সে সব ধ্যানে কোথারও জুতার কথার উল্লেখ নাই। 

তবে এ জুত। আদিল কোথ! হইতে ? বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় সুর্যের প্রতিষা- 
করণ প্রস্তরবে “কুর্ধযাহদীচ্যবেষং গুঢ়ং পারদাহছরোযাবৎ ॥” (৫৮ অণ ৪৬ পলো) বলিয়! 

উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ইহাকেই হুরধ্যের জুত| পরিধানের প্রমাণরূপে গ্রহণ 

করিয়। থাকেন। পা হইতে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত যে বেশে আচ্ছাদিত থাকে ০সই উত্তর 

দেশীয় বেশকে পাশ্চাত্য-পপ্গিতের1 ভুত! পায় পাজামা পরা বেশ বলিয়াই মনে করেন! 

সূর্য্যের প্রতিমা! সকলে কিন্তু পাদদ্বর গুঢ় ব্যতীত প। হইতে বুক্ পধ্যস্ত ঢাক এমন বেশ 

দেখিতে পাওয়। যায় না। তাই মনে হয় সুধ্যের পায্ে যাহা, তাহ! কি জুতা? | 

অনুসন্ধান করিতে করিতে মত্ন্ত পুরাণে সুর্য্যঘ্টিত একটা গল্প দেখিলাম। গলে বলে, ছুর্যের 
স্ত্রী সংজ্ঞ। বিনি বিশ্বকম্মার কণ্তা হুধ্যের তীত্র তেজ সহ করিতে না পারিস! ছায়! মামে একটী 

্ত্ীমুত্তিকে দাপনার স্থানে বদাইয়! দিয় গোপনে পিআলয়ে পলায়ন করেন। পিত। বিশ্বকর্মা 
জ্ঞার এই কাধ্যে বিরক্ত হইয়! তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি তা হইতে 

মরুদেশে যাইয়া ঘোটকীর আকার ধারুণকরত অবস্থান করিতে থাকেন 1 হুধ্য গ্রথষে 

এসব কিছুই জানিতে পারেন নাই, ছায়াকেই সংজ্ঞা বলিয়। মনে করিয়। থাকেন। ক্রমে 
যখন জানিতে পারিলেন যে সংজ্ঞ! নাই, তখন একেবারে ক্রোধান্দম হইয়া কামার সংস্ঞ! 

কোথার বলির! বিশ্বকর্মীর বাড়ী হাজির । বিশ্বকর্মা ভয়ে জড়সড় হইয়া. বলিল, ভপবন্! 
মনু 
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সংজ্ঞা! আপনার ভীত্র তেজ সহ করিতে না পারিয়! আমার বাড়ী পলাইয়৷ আসে ও আমার 

তিরস্কারে আমার গৃহ ত্যাগ করি! উপস্থিত মরুদেশে ঘোটকীরূপে অবস্থান করিতেছে। 

অতএব আমার নিবেদন আপনি যদ্দি অনুগ্রহ করেন তবে আমি আপনাকে আমার শানযন্ত্রে 

ফেলিয়। কিছু তেজ কাটির়! কমাইয়া দি ও আপনাকে কতক সুদর্শন করিয়া! দি। হুর্য্য এ 
প্রস্তাবে সম্মত হইলে বিশ্বকর্মী তাহা করিল। সুর্যের পদদ্ধয় ব্যত্তীত অপর সমস্ত অঙ্গের 

তেজ কমাইয়! দিল, প। ছুখানি কিন্ত যেমন অসহ্ দর্শন ছিল তেমনিই রহিল। 

পুরাণকার ইহাতে সমাধান করিলেন যে সেইজন্তই হুর্যযমুর্তির পূজাকালে হৃূর্য্যের প1 কেহ 
দর্শন করেন না! এবং এমন কি, হুর্ের পাদঘয় দেখিলে কুষ্ঠরোগাক্াত্ত হইতে হইবে, এই 
ভর দেখাইয়! একেবারে নিষেধ করিয়া! দিলেন যে, চিত্রতেই বল আর প্রতিমাতেই বল, 

ধর্্মার্থকামী কোন বাক্তি যেন কোনস্থানেই স্ধোর পদদ্বয় নির্মাণ না৷ করেন। 

মত্হ্তপুরাণের এই গল্পেই কি বরাহমিহিরের সূর্যযপদ গৃঢ় করিয়! রাখিবার ব্যবস্থার মূল 
নহে? অভিগ্রায় এই £__পুরাণে বলিল সুর্যের পদদ্য় চিত্রে বা প্রতিমায় করিবে না, 

কেন না উহ! বিশ্বকর্ীর যন্ত্রোল্লিখিত হয় নাই বলিয়। অসহ্দর্শনঃ তবুও যর্দি কর, তবে ভ্রষ্ট 
কুষ্ঠরোগী হইবে ইহ! মনে করিও । ম্তরাং নিষেধটায় বড় জোস দেওয়। হইল। 

এখন বুঝিতে গেলে বুঝিতে হুইবে যে, সুর্যের পদদ্বয় সাধারণে ন! দেখান'র হেতু হুইল 
উহার তীব্রজ্যোতিঃ সুতরাং তাহ! তৈয়ার করিয়াঁও যদি ঢাকিয়। রাঁথ। যায় তাহা হইলে তে! 
কলতঃ উত1 দেখানই হুইল ন1 তে! বটেই । তা কি বরাহের প্গুঢ়ং” এর উদ্দেশ্য নয়? 

আমার বোধ হয় তাহাই। আমরা যে হুত্যপ্রতিমায় সুর্যের পদদয়ে জুতার মত কিছু 
দেখি উহাকে জুতা না বলিয়া! যদি বলি উহা একপ্রকার প্রাবরণ বিশেষ, তাহা হইলে 

পুরাণাদিতে উল্লিখিত নূর্ধ্ধ্যান সমবায়ে ভুতার কথ! নাই বলিয়া আর উহার জন্য অনুসন্ধানে 

প্রবৃত্ত হউতে হয় না। 

আর এক কথ! কলিকাত। যাহ্ঘরে হুধ্যের এমন শিলাগ্রতিমাও আছে, স্থপতি যাহার 

পা একেবারে খোদিত করে নাই। 

ইহাতে কি ইহাই মনে করা সহজ নহে(ষে বহুপ্রাচীনকাল হুইতেই হুর্য্যের পদছয় দেখান 
নিষিদ্ধ হইয়াছে তাই কোন শিল্পী তাহা আচ্ছাদিত করিয়াছেন, কেহ বা একেবারেই 
ফরেম নাই। ভ্ুতার কথা যখন আজও পর্ধাস্ত কোথাও স্পট উল্লেখ নাই, তখন অনুমানের 

উপর নির্ভর করিয়! উহাকে ভুত না বাঁলয়! গ্রাবরণ বিশেষই বা বলিলাম । 
ুর্ধোর ধ্যান। 

রঙা জযুগ্যাভয়দানহ্ত্তং কেযুরভারাঙদকুগ্ডলাঢাম্। 

মাণিক্যমৌলিং দীননাথমীড়ে বন্ধক কাস্তিং বিলসংজিনেজস্ ॥ 
স্াদুজাসনমশেষগুণৈকপিন্ুং ভানু সমগ্তগতামধিপং ভজামি। 
পল্প্বয়াতয়বরান্ দখতং করাজৈমাশিকামৌলিমরুণাঙ্গরচিং ভ্রিনেম্ ॥ 
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হ্মাস্তোজপ্রবালগ্রতি মনিজরুচিং চারুৎট্টাঙ্গচাপো 
চক্রং শক্তিং সপাশং ক্ণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্। 
হস্তাস্তোলৈতদধানং ব্রিনয়নবিলসদ্ বেদবক্ত1ভিরামং 
মার্তওং বল্পভার্ধং মণিময়মুকুটং হারদীপ্তং ভজাম্ঃ ॥ ( তত্ত্রসায়) 

প্গল্মাসনঃ পন্মকরঃ পদ্মগর্ভসমছাতিঃ| 

সপ্তাখঃ সপ্ডরজ্জুম্চ ছিতুজঃ গা নদ! রবিঃ ॥ ( মং্যপুত ৪৪ অঃ) 

পদ্ম।সনঃ পল্মকরে। দ্বিবাহুঃ পদ্মহ্যতিঃ সগুতুরঙ্গবাছঃ। 

দিবাকরে! লোকগুরুঃ কিরীটা ময়ি গ্রসাদং বিদধাতু দেব: ॥ 

“ইত্োেষ একচক্রেণ হৃর্যাপ্ত পর রথেন তু! 
_ ভ্রৈন্তৈরক্ষতৈরশ্শবৈঃ সর্পতেহসৌ দিবি ক্ষয়ে ॥ 

অহোরাত্রাদ্রথেনামৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্। 
সপ্তদবীপসমৃদ্রান্তং প্ততিঃ সপ্ডতিহ য়ৈঃ ॥” ( বাযুপুরাণ ৫২ অঃ) 
সসপ্তাশ্বে দৈকচক্রে রথে সর্ষে]! দ্বিপদ্বধৃক্। ( অগ্নিপুরাণ ৫১ অ ) 

*প্রভাকরস্ত গ্রতিমামিদানীং শৃণুতত্বিজাঃ। 
রথস্থং কারয়েদেবং পদ্মহত্তং সুলোচনম্ ॥ 

সপ্তাশ্বং চৈকচক্রঞ্চ রথং তন্ত গ্রকল্পয়েৎ। 
* মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভসম প্রভম্ ॥ 

নানাভরণভূষাভ্যাং ভূজাভ্যাং ধতপুফরম্। 

্বনধস্থে পুরে তে তু লীলয়ৈব ধূতে সদ ॥ 

চোলকচ্ছননবপুষং কচিচ্িতেযু দর্শয়েৎ। 

ব্ত্রযুগ্মঘমোগেতং চরণৌ তেজসাবৃতো ॥* ( মৎস্তপুরাঁণ ২৬১ অণ) 

ইহার এই শেষের শ্লোকটী আমার মতের পোষক । প্চরণৌ তেজসারতৌ” ইহার অর্থ 
গতেজস! হেতুন1 চরণৌ। আবুতৌ+ বড় তেজ বলিয়! চরণদ্ব আবৃত । এই অর্থই পূর্বোল্লিলিত 

মম্তপুরাণোক্ত গল্পের সহিত খাটে, তেক্দ্বারী আবৃত এরূপ অর্থ করিতে গরিয়। কেহ যেন 

গোলে না পড়েন। আর *চোণকচ্ছন্নবপুষংত এবং “চরণৌ। তেজসাবৃতৌ" এই উতযের 
সহিন্ত একা করিলে বেশ বুঝা যাঁর যে বরাহমিহিরের পকুর্য্যাহুদীচ্যবেষং গুঢ়ং পাদাছুয়ে। 

ষাবং।* মতস্ভপুরাণেরই কথান্তর। চোলকের অর্থ কবচ। 

মত্ম্তপুরাণের গল্পের মুল। 
*বিবস্থান্ কশ্তগাৎ পুর্বমদিত্যামভবৎ সুতঃ। 

তশ্ পত্বীত্রযং তদ্বংসংজ্ঞ। রাজ্ঞী গ্রভা তথ। ॥ 

রৈবতন্ত স্ুত! রাস্ভী রেবতং সুযুবে জুতং। 

গ্রভা গ্রভাতং সুযুবে ত্বাহী সংজ্ঞা তথ! মন্ুং 



১৮৮ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা 

যমশ্চ বমুনাচৈব বমলৌ তু বভৃবতুঃ। 
ততন্তেজোময়ং রূপমসহস্তী বিবন্বতঃ ॥& 
নারীমুৎপাদয়ামাস প্বশরীরাদনিন্দি ভাং। 

্বাস্রীস্বরূপরূপেণ'নায়! ছায়েতি ভামিনী ॥ 
০ ঝা কী 

কাময়ামাস দেবোৎপি সংজ্ঞেরমিতি চাদরাৎ। 
রঃ . সী ঃ 

বিবন্বানথ তজ্জ্ঞাত্বা সংজ্ঞারাঃ কর্ম্মচেষ্টিত্তং। 
তবষ্টঃ সমীপমগমদাচচক্ষে চ রোষবান্ ॥ 

তমুবাচ ততত্ত্। সান্বপূর্বং দ্বিজোত্তমাঃ। 
তবাসহন্তী ভগবন্মহস্তীব্রং তমোন্ুদং ॥ 
বড়বারূপমাস্থায় মৎসকাশমিহাগত1। 

' নিবারিত। ময় স! তু ত্বয়া চৈব দিবাকর ॥ 

যম্মাদবিজ্ঞাততয়। মৎসকাশমিহাগত1। 

তন্মান্মদীয়ং ভৰনং প্রবেং ন ত্বমর্মি। 

এব্মুক্তা জগামাথ মরুদেশমনিন্দিত1। 

খড়বারূপমাস্থায় ভূতলে সংগ্রাতিষ্ঠিত ॥ 

তল্মাৎ প্রসাদং কুরু মে যস্তঙ্ুগ্রহভাগহং। 

আঅপনেষ্যামি তে তেজে যন্ত্রে কৃত্বা দিবাকর ॥ 

রূপং তব করিষামি লোকানন্দকরং গ্রভো। 

তথেত্যুক্তঃ স বিণ! ভ্রমে। কৃত্ব। দিবা'করং ॥ 
পৃথক চকার তত্তেজঃ . *** *** ৃ 

রূপঞ্চা প্রতিমং চক্রে ত্বষ্ঠা পদ্ঘভ্যামুতে মহৎ ॥ 
ন শশাকাথ তন্দু,ষ&,ং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ। 

'অঙ্চান্ষপি ততঃ পাদৌ ন কশ্চিৎ কারয়েৎ কচিৎ ॥ 

যঃ করো তি স পাপিষ্ঠাং গতিমাপ্রোতি নিন্দিতাং | 

কুষ্ঠরোগমবাপ্লোতি লোকেঘন্মিন্ হঃখসংযুতঃ ॥ 

তম্মাচ্চ ধর্ম্মকামার্ণী চিত্রেঘায়তনেষু চ। 
 ন কচিৎ কারয়েৎ পাদে। দেবদেবস্ত ধীমতঃ ॥ মেতম্তপুরাঁগ ১৯ অপ্) 

স্রীবিনোদবিহারিবিষ্ভাবিনোদ | 



শ্বীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর 
জ্রীমন্মহাপ্রতুর পারিষদ ও শ্রীমন্লিত্যানন্দ গ্রাতুর প্রিয়তক্ত শ্রীমদ্ উদ্ধার দত 

হ্থবর্ণবণিকৃকুলে শাস্তিপুরে জদ্বিয়াছিলেন । জয়কষ্দাসকত িচৈতন্তপারিষদ-জনস্থান-, 
নিরূপণ নামক প্রাচীন পু থিতে-- 

“শাস্তিপুরে জনমিল! রায় মুকুনন। উদ্ধঞাটরণ দত্ত আর জন্ম কষ্ণানন্ন॥” 

অনুমান হয়, শাস্তিপুরে দত্তমহাশয়ের মাতামহের নিবাস ছিল এবং তিনি মাতামহ-গৃহে 
ভূমিষ্ঠ হুইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সপ্তগ্রামে পিত্রালয়ে গরিয্নাছিলেন, তাহাতেই 
মুকুন্দঠাকুর-বিরচিত পদে-_ | 

পশ্ীকরনন্দন দত্ত উদ্ধারণ ভদ্রাবতীগর্ভবাত। 
ব্রিবেণীতে বাল নিতাইর দান শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত ॥* 

| ( সা" প* পিক ১৩১৬।১1৩৬ ধৃত ) 

নরহরি ( চক্রবর্তী ) কৃত নিত্যলীলামৃত প্'খিতে-- 

জয় সপ্তগ্রাম মধ্যে উদ্ধারণদত্ত | শ্রীস্গ্রীবমিশ্র নিত্যানন্নগুণে মত্ত ॥” 
উদ্ধারণ সময়ে সময়ে শাস্তিপুরে মাতামছের গৃহে গিয়া থাকিতেন, তাহাতেই 

শাস্তিপুরের মুকুন্দরায়ের সহিত তাঁহার সখ্য হইয়াছিল, অতএব পুনশ্চ এ পু্থিতে 
উক্ত হইয়াছে-_ 

প্জয় শাস্তিপুরে রায় মুকুন্দের স্থিতি । উদ্ধারণ দত্ত কষ্কানন প্রিষ্ন অতি॥” 

প্রীনিত্যানন্দ, নান। তীর্ঘভ্রমণ করিতে করিতে নীলাচলে আগমন করেন এবং তথা 

হইতে সপ্তগ্রামে আগত হইলে তাহার সহিত দত্তমভাশয়ের মিলন হুয়। অনম্তর তিনি 
গ্রভূর সঙ্গে নান। তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাহাতেই দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ববলানার পুখিতে--. 

*উদ্ধারণ দত্ত বন্দে! হৈয়্য। মাবহছিত। নিত্যানন্দ সঙ্গে যে ভ্রমিল! সর্বতীর্ঘ ॥* 

লীবীরচন্তর প্রভু, শ্রীঅভিরাম গে।পাঁলের মহত্ব-কীর্তন-গ্রাসজে বলেন-_ 
“আমি শুনিয়াছি উদ্ধারণ দত্তস্থানে। তীর্থপর্ধযটটন কালে ছিল! গ্রভু সনে ॥* 

(শ্রীীনিত্যানন্দগ্রতুর বংশবিস্তার পুথি ) 
উত্তরকালে শ্রীনিত্যানন্দ, নীলাচলবাসী মহা প্রভূর আদেশে গোৌঁড়দেশে ধর্ম প্রচার করিতে 

আসিয়া, সপ্তগ্রামে দত্তমহাশয়ের গৃহে আগমন করিলে তিনি শৃ্গবেণু' মালা, চনান, বসন ও 

তৃষণ দিয় গ্রভুকে বিভৃষিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই মাধবদাসকৃত বৈঞণবৰন্দনা, পু'খিতে- 

কু 

(১) চতু্বিধ বৈঞ্ববনানার পু"থি দেখিয়াছি । ১ম ভিজ ২য় মাধবদাসকৃত, ৩য় কৃষ্দাস কর্ষিরাজ- 
গৌম্বামিকৃত, ৪র্থ লোচনদানকৃত। দৈবকীনন্দনেক্ধ বৈষবধন্দন। আবার ছুইপ্রকার--বৃহৎ ও লখু। মাধবদাস 
ও কৃষঝদাসের যৈষবধন্থনা। বিরলগ্রচারস্বহেতু ছুতা(গ্য। করেক বখসক্স আতীত হইল, “হিন্দাধনাণদ" ত নিত ধুক্ক 



১৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৩য় সংখ্যা 

“জয় উদ্ধারণ বন্দে! সগুগ্রামে বাপ। যার ঘরে নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস ॥ 

দ্রব্য মালা চন্দন বসন অলক্কারে। যে করিল বিভূষিত নিতাইটান্দেরে ॥” 

নিত্যানন্দ প্রভূ, ঘ্কালে পানিহাটী গ্রামে গঞ্জাতীরে বৃক্ষমূংল পিওর উপরে বপিয়। 
চিড়া দধি মহোৎসব করাইতেছিলেন, তৎকালেও উদ্ধারণ তাহার নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। 

, শ্রীচৈতন্তচরিতাস্বত পু*থিতে _ 

*চৌতর1 উপরে প্রভুর যত নিজগণ। বড় বড় লোক বসল! মগুলবন্ধন ॥ 
রামদাস নুন্দরানন্ন দান গ্দাধর। মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥ 

ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেখর দাস। মহেশ গৌরাদাস আর হোড় কষ্দাস। 

উদ্ধ()রণ আম্দি আর যত নিজগণ। উপরে বসিলা সব কে করু গণন ॥* 

( অস্ত্যখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
শ্রীচৈতন্তভাগ বতে--- 7 

*কথো দন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন লর্ধগণ সহে। 
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবস্তের মন্দিরে । রছিলেন মহা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥” 

নিত্যানন্দ গ্রভু, মহাগ্রভূর আদেশে বিবাহার্থ কালে অন্বিষ্1 অভিমুখে গমন করেন, 

তৎকালেও দত্তমহাশয় তাহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। প্রচ্ছ, হর্মদাস পঞ্িতের ঘারে 

'থাকির! তাহাকে স্বীয় আগমনবার্থ। জানাইবার নিমিত্ত দত্তকে তদীয় অস্তঃপুরে প্রেরণ 
কফরেন। হুর্যদাল, বহির্বাটিতে আপিলে, দত্ত, প্রভুর এইরূপ পরিচম্স দেন-_. 

গ্উদ্ধারণ কহে ইহ্থে৷ ব্রাহ্মণ উত্তম | রা়ী শ্রেণি সর্বশান্তে অতিশ্রেষ্ঠতম ॥ 
স্তাপচ্ড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি। নিত্যানন্দ নাম ৫প্রমানন্দপুরে স্থিতি ॥* 

( শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ ) 
বিবাহের পূর্বে, একদ। ব্রাক্ষণগণ, প্রভূকে জিজ্ঞাসা করেন-- 

প্্রপাদদের নিতি নিতি ভিক্ষা আওজন। ম্বপাক করেন কিন্বা আছে ব্রাহ্মণ ॥ 

প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি । না পারিলে উদ্ধারণ রাখহ উতাঁরি ॥ 

একখানি বৈষ্বধন্দনার পু'খি দেখিতে পাই--উহ্বার লিপিক।ল মন ১২৩* সাল। উহাতে "নারায়ণি সুতষল্দে। 
বিন্দাধন্দান” এই পাঠ থাকায় মনে হইয়াছিল, এই বৈষ্ববন্দন।কর্তী দ্বিতীধ বৃন্দাবন দাস হইতে পারেন। তারপর, 
গত বৎসর, যখন মাধবদাসের বৈষ্ববনান।, পু (থদৃষ্টে, সম্পাদন করি, তখন দেখি যে “বিন্দাধনদাদ”, মাধবদাসের 
বৈকষবন্দনার কোন কোন পাঠের কিছু কিছু অন্যথ|*, কোন কেন স্থানে এখানকার পদ্য ওখানে, ওখানকাক 
পদ্য এখানে এইরূপ উল্টাপ।স্ট। করিরা মাধবদাসের গ্রন্থের »াছ্যোপাস্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন। লোচনদাসের 
বৈষাববন্দন। ক্ষুত্র । পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার এক লেখক লিখিয়াছেন যে, লে!চনদাসের প্রকৃত নাম "ক্রিলে।চন 
দাস”। আমরা লোচনদাসের অনেক পুথি দেখিয়।ছি, কোনও পু"থিতে এ বাপ নাসের বানান নাই । সম্প্রতি 
“আত্মপ্রীযোধিকা” নামক একখানি প্রাচীন পু খিতে দেখিলাম, উহার প্রকৃত নাম * লোচনানন্দ” |. যথা-_ 

“ছুল্পভসারেতে কহেন গলে চনানন্দ । শুনিলে জানিবে তার বাকের ছন্দযন্দ ॥* 

* একটি পাঠাস্তর এখানে উল্লেখযোগ্য__মাঁধবদাসের পু থিতে বে স্থানে "আমরা যুদুক” পাঠ আছে, বৃন্দাধন 
দাসের পু খিতে টক সেই স্থানে “অস্বিকানগর” পাঠ আছে। 
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এই মত পরিবর্তরূপে পাক হয়। শুনিএ1 সভার মনে লাগিল বিশ্বময় ॥ 
তাঁর কহে এ বৈষ্ণব হয় কোনজাতি। পূর্বাশ্রমে কোন নামে কোথা ব! বসতি ॥ 

ভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার। ন্বর্ণবণিক্ দেখি করিম স্বীকার ॥” 
(শ্রীশ্রীনি শ্যানন্ন প্রভুর বংশবিস্তার পুথি) 

দেখ। গেল, উদ্ধারণের জন্মস্থান শাস্তিপুর এবং বাসস্থান সপ্তগরাম ত্রিবেণী। ইদানীং 

কেহ কেহ বলিতেছেন, দত্তমহাশয়ের বাসস্থান কাটোয়ার সন্িহিত উদ্ধারণপুর। এইরূপ 

উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিমূলক। নিত্যানন্দগ্রভুর দ্বিতীয্া! গৃহিণী শ্রীজাহৃবা, বৃন্দাবন হইতে 
জলপথে প্রত্যাগমনকালে, যেযেস্থানে গমন করেন, নরহরির ভক্তিরত্বাকর পুঁথিতে মেই 

সকল স্থানের মধ্যে, উদ্ধারণপুরের নাম নাই। শ্রীদাহুব! ঈশ্বরী, খেতরি, বুধরি, কণ্টকনগর, 

জাজিগ্রাম, থওড, নদীয়! ও অন্বিকা হইয় সপ্তগ্রামে গমন করেন। 

“ভাগ্যবন্ত বণিকের বালবৃদ্ধ যত। ত1 সভার জে আর্তি তাকে কহিবে কত॥ 
ঈশ্বরী দর্শনে সভে আপন। পাশরে। নঈশ্বরী গেলেন শীগ্র উদ্ধারণ ঘরে ॥ 
উদ্ধারণ দত্তের বাড়ীতে স্থিতি কৈল। ঈশ্বরী দর্শনে বহু লোক ভীড় হৈল॥ 

উদ্ধারণ দতের চিত্র সোঙরিয়!। শ্রীপ্পাহ্নব। ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়! ॥ 

নিত্যানন্বপ্রিয় উদ্ধারণের কথার। জৈছে প্রভুগণ চেষ্টা কহুনে নাজায় ॥ 
উতদ্ধারণ ঘরে রহি'নৌকায় চটিল1। সভে অনুগ্রহ করি থড়দহে গেলা ॥* . 

(ভক্তিরত্বাকর পু'থি--১১শ তরঙ্গ ) 

জগনাথ দাস নামক এক বৈষব, উদ্ধারণপুরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন--নরহরি, 
নিত্যলীলামূতে তাহার উল্লেখ করেন, কিন্তু দত্তমহাশয়ের তথায় বাস থাকিলে, নরহরি, হে 

তাহার উল্লেখ করিবেন ন- ইহা! অসস্ভব। 

প্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয় খেতরি হইতে শ্রীক্ষেত্রগমনকালে যে যে স্থান হইয়! 

গিয়াছিলেন, সে মকল স্থানের মধ্যেও উদ্ধারণপুরের নাম নাই। তিনি দত্তমহাশয়ের 

সপ্তগ্রামেই গিয়াছিলেন-- | 
*নিত্যানন্দগুণে মগ্র দত্ত উদ্ধারণ । নিরন্তর সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ 

হেন উদ্ধীরণ ঠাকুরের বোস) সপ্তগ্রামে ॥ নরোম গ্রবেশে বিহবল হৈয়া প্রেমে.। 

লোকে দ্রিজ্ঞানয়ে উদ্ধারণের আলয়। করিয়! ক্রনন কেছ কহে. এই হয়॥ 

গ্রভূর বিচ্ছেদহুঃখে দগ্ধি অনুক্ষণ। এই কথে! দিন হৈল টৈল! সঙ্গোপন ॥ 

তার অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার। শুনি নরোত্ুম-নেত্রে বহে অশ্রধার ॥ 

হইল। ব্যাকুল জৈছে কহুনে না জায় ॥ প্রনুপ্রিয় জে ছিলেন মিলিল! তাহায় &* 

(তক্তিরত্বাকর গু থি--৮ম তরঙ্গ ) 

(১) “জয় প্রেমতক্তিদাত। জগন্প।খ দাস। উদ্ধারণপুরে কথে! দিধস নিধান।* ( নিত্যলীলামৃত পুথি) 

(২) বৃদ্দাবনে ইহার “ঠাকুর মহাশয়” উপাধি ছইয়াছিল। 
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শ্রীউদ্ধ। রণ দত্তমহাশয়ের জন্মস্থান শাস্তিপুর আর বাসস্থান সপ্তগ্রাম,-তবে যে গুপ্তখ্ে 

পঞ্জিকায়, তাহার ল্লীপাট *উদ্ধারপপুর” লিখিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? কেহ বলেন-- 

উদ্ধারণপুরে তাহার জমিদারির কাছারি ছিল। কেহ বলেন_ তিনি জীবনকালের 

পেধভাগে উদ্ধারণপুরে মধ প্রভুর গ্রতিষুত্তি স্থাপন করিয়! সেবা করেন,--তাঁহা! যদি হইত, 

তবে নরহুরিদাস ( চক্রবর্তী ) নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন, _তাহা বখন করেন নাই, 

তখন গর শেধোক্ত কথ নিতান্তই অমূলক । শুনিতে পাই, উদ্ধারণপুরে উদ্ধারপ-ঘাট প্রভৃতি 

কীর্তি আছে। উদ্ধারণপুর ও উদ্ধারণধাট হইতে অনুমান হয়, গ্রস্থানের সহিত দত্ব- 

মহাশয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল, কিন্ত তাহ! হইলেও প্ীবুন্দাবনদান ঠ।কুর। মাধবদাস ও 

নরহরিদাস, যখন দত্তমহাশয়ের সগ্ুগ্রামে বাস বলিয়াছেন এবং উদ্ধারণপুরে যখন তাহার 

বসতির কোন প্রাচীন লিখন নাই; তখন সপ্তগ্রামই তাহার প্রীপাট বলিয়া স্থির নিশ্চয়রূপে 

প্রমাণিত হইতেছে । আমর] বাল্যকাল হইতে সাতর্গ।য়ে উদ্ধারণ দত্তমহাশয়ের পাট, দাস, 

€গাসাঞ্জের পাটৎ ও ঝড়, ঠাকুরের পাটৎ দেখিয়। ও গুনিয়। আমিতেছি। সম্পরতি শুনিতে 

পাই, ওখানে কালিদাসের পাটৎ নামক এক পাঁটবাড়ী আছে। আমাদের গৃহে যে প্রাচীন 

লিখন আছে, তদনুমারেও জান! যায় যে দস্তমহাশয়ের শ্ীপাট সপ্তগ্রাম। 
কৃষ্দান গোশ্বামীর. বৈষ্গববন্দনার এক প্রাচীন পু'থিতে-- 

“উদ্ধারণ দত বনে! ভাগবতোত্তম। যা! হতে চরিতার্থ বণিকের গণ ॥* 

স্ভাগবতের ১১শ স্কদ্ধে ভাগবতোত্বমের লক্ষণ, বথ1- 

"সর্ববভূতেষু য পশ্রেত্তগবস্তাবমাত্মনং। তূতানি ভগবত্যাত্বন্তেষ ভাগবতোত্মঃ ॥* 

বিনি, লকল প্রথণীতে ভগবানের ও আপনার সত্ব! দেখিতে পান এবং ভগবানে ও 

আপনাতে প্রাণী সকলকে দেখেন, তিনি ভাগবতোত্তম। 

কাশীরাষ দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৰাধর দাস। গদাধর দাস, ত্বত্ত মহাশয়কে* নিত্যানন্দ 

প্রভুর ভক্ত ও পরমেষ্িততবজ্ঞাতা বলিয়া জানিতেন, বথা1-_ 
“ভক্ত উদ্ধায়ণ দত্ত, পরমেত্রিজ্জাতাতত্ব সদ! গোবিন্দের গুণ পাই ।* (জগল্লাথমঙ্গল পুথি) 

জ্রীশিবচন্দ্র শীল। 

0১) ঘেহার দেশে জার এক উদ্ধারণপুর আছে-_এ পর্যন্ত ফেহ উহাকে দত্তমহাশয়ের প্রীপাট ঘলেন নাই। 
(২ ছীরঘুনাধদাপ গোন্বামীর পাট। কায়স্থকুলে ইহার জন্ম হইয়াছিল। 
(২) ইনি ভূমিমালি জাতীয় বৈষণব। 
(৪) কালিদাস, দাসগোম্বামীর জ্ঞাতিখুড়। ও পরম বৈধধ ছিলেন। 
(৫) সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক! ৬ষ্ঠ তাগ ২য় সংখ্যায় “জেমোয় পু-ধি" “বিশ্বকোধ-কা্ধ্যালয়ের পু'থি”র কিছু 

কিছু উদ্ধত হইয়াছে । এই পু'খির পাঠের সহিত এ সকল পাঠ মিলাইয়।-দেখিয়! জনিতে পারিয়াছি যে, উক্ত ছুই 

পুখির পাঠ জাস্িমুূলক। আমাদের পুথি হইতে জান! বায়, উৎকলপতি নরসিংহদেবের রাঁজ্যকালে এবং 
“যাজচজবর্তী সাহজাদ। (স।জেহান ) দিল্লীপতি"র রাজ্যের ১৫শ ঘংসরে (১৬৪২ খষ্টান্দে ) “উৎকলে অনেক গতি 
উল মাখনপুরে পুরাণপাঠ শুনিয়া গদাধয়, এই প্রস্থ রন! করেন। গদাধরের লিদধি (মিঙ্গি নহে) 
গ্রামে ঘাস ছল। 



রা মধ্যমরাজের তাত্রশাসন 

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত পরিকুড়ের রাজ প্রত্বতত্ববিভাগের অধাক্ষ' 
ডাক্তার বকের নিকট এই তাম্রশাসনখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরীর কলেক্টর বাঁকউড 
সাহেব ইহার সন্ধান করিয়াছিলেন। উক্ত বংসরের শীতকালে তামশাসনখানি বকসাহেবের 

নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। তাম্রফলকের খোদ্িতলিপির পাঠোদ্ধার অতীব কষ্টকর এই 
জন্তই প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল । তিনখানি ক্ষুদ্র তাত্রপত্রের উপর খোদ্িত লিপিটি 
উত্কীর্ণ হইরাছে ও এই তিনখানি পত্রের দক্ষিণভাগে এক একটা ছিদ্র আছে। ছিদ্রাভ্যস্তরে 
একটা স্থল তাম্রদণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া! তাম্পত্রগুলি গাথা! হইয়াছে । এই বক্রতামদণ্ডের 
উপরে মোহরের নিক্নাংশমাত্র বর্তমান আছে। প্রথম পত্রের এক পৃষ্ঠে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

পত্রের উভয় পৃষ্ঠেই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে । 
শৈলোস্তববংশজ মধ্যমরাজদেব তাহার রাজ্যের ষড়িংশতিতম বর্ষে নানা গোত্রচরণতুক্ত 

ত্রাহ্ষণগণকে কোঙ্গৌদম'গুল ও কটকভুক্তির অন্তঃপাতী কোন গ্রাম দান করিতেছেন । 

খোদিতলিপির প্রথমাংশে শৈলোত্তব বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । এই পরিচয় সম্বন্ধে 
আলোচনা: করিবার পুর্বে শৈলোডবের বংশ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহা জানিয়। রাখা উচিত। এই তাত্শাসন ব্যতীত এই বংশের আর তিনখানি তাম্রশাসন 

আবিষ্কৃত হইয়াছে £-_ 
১। গগ্রানে আবিষ্কৃত ৩০০ গুপ্তার্ষে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রদত্ত দ্বিতীয় 

সৈম্তভীতের তাগ্রশাসন (১)। 

২। মাদ্রাজের বুগুডা গ্রামে আবিষ্কৃত মাধববশ্মদেবের তারশাসন (২)। 

৩। পুরীর খুর্দাগ্রামে আবিষ্কৃত মাধবরাজের তাম্রশাসন (৩)। 

ইহার মধ্যে প্রথম তামরশাসনখানিই তারিখযুক্ত । ইহা ডাক্তার ছলজ্ (7). ন্ ঢ115801) ) 

কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় মাধবরাজ ১মের পৌব্র, যশোভীতের 
পুত্র, মাধবরাজ ২য়, ৩০০ গুপ্তাপ্তে (৬১৯ খুষ্ঠান্ধে ) মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজাকালে, 

কোঙ্গোদমগ্ডলে, কুষ্ণগিরিবিষয়ে ছবলক্খয় গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন । 

তাম্মশাসনের মুদ্রায় মাধবরাজের পরিবর্তে সৈম্তভীতের নাম মুদ্রিত' আছে। ইহা হইতে 
ডাক্তার হুল্জ অনুমান করেন যে সৈম্তভীত মাধবরাজের নামাস্তর। দ্বিতীয় তাম্রশাসন হইতে 

জানা যায় যে শৈলোত্তববংশীয় মাধববন্্া কোঙ্গোদমগুলে, গুড্ডবিষয়ে খদিরপট্টকতুক্ত পুইপিণ 

১1310181901) 100195 ড০1, 7] 2 15. 

২ [010. ০1. [1 0. 44 800. ৮০1, ৬11. 

৬ শা. 800 12. &, 9. 3, (67 91193 ) ৬০1, 270,284. 

২৫ 



১৯৪ «  সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখা 

গ্রাম বামনভট্ট নামক জটৈক ব্রাঙ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার কীলহর্ণ এই 
খোদিতলিপি প্রকাশ করেন, তাহার মতে মাধববর্মদেবেক্স পিতার নাম সৈগ্ভতীত ১৫ 
পিতামহেক্প নাম যশোভীত । ডাক্তার হুল্জ গঞ্জামের খোদিতলিপি-প্রকাশকালে বলেন বে 

এই মাধববর্শদেবেত্র পর নাম সৈশ্যভীত ২য় । তীহাব্র পিতার নাম যশৌভীত ও পিতামহের 

নাম সৈম্তভীত ১ম। ডাক্তার হুল্জের উক্তিই যথার্থ বলিয়া বোধ হয় ও ইহার প্রমাখ 
যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। তৃতীয় খোদিতলিপিখাঁমি পাচ ব্বংসর পূর্বে ৬গ্রঙ্গামোহন লন্বর 
দারা গ্রকাঁশিত হয গু ইহা হইতে জানা যায় যে মাধবরাজ কোঙ্গোদমণ্ডলে, থোরণ বিষয়ে 
আরহঞ গ্রামের কোন বস্ত প্রজাপতিস্বামিনাযক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন । 
এই খোদিতলিপি অনুসারে মাধবরাজের পিতার নাম যশোভীত ও পিতামহের নাম সৈম্তভীত, 
কিন্ত মুদ্রায় মাধবরাজের নামের পৰিবর্ধে সৈম্তভীতের নাম অঞ্কিত আছে। তিনখানি 
খোদিতলিপিই শৈলোত্তঘকুলজ মাধব নামফ নৃণতির আদেশে উতৎকীর্ণ, কিন্তু দুইখানিতে 
ইনি মাধবরাজ নামে ও একখানিতে মাঁধববন্ী নামে পরিচিত । এই তিনখানির মধ্যে 
বুগুড়ার তাম্রশাসনে শৈলোপ্তব বংশের বিশেষ পরিচয় পাঁওয়! যায় $-_ 

শৈলোস্তব 
৪ 2৮৪ 

ণভীত 

সৈশ্ভী ১ম 

বশোভী ১ম 

সৈস্তভী ২য় মাধবেন্ বা ষাধববর্থা 

কথিত আছে, কলিঙ্গদেশে পুলিন্দসেন নামধেয় এক বিখা'ত বীর ছিলেন, তিনি স্বয়ং 

রাজপদাকাজ্জী ছিলেন না, কিন্ত রাজপদোপযুক্ত ব্যক্তির কামনায় ব্রহ্মার উপাসনায় রত হন। 

্র্গা প্রীত হুইয়। প্রস্তরখণ্ড হইতে শৈলোত্তব নামক মহাপুরুষের স্ষ্টি করেন। এই কয়টি 
শ্লোক পরিকুডের খোদ্দিতলিপিতেও আছে। গঞ্জাম ও খূর্দার খোদিতলিপি অনুসারে 
মাধবরাজের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় £-- 

গঞ্জামের তাতত্রশীন। : খুর্দার খোদিতলিপি। ' 

মাধবন্নাজ ১ম - ৪ 

হি রত 

মাধবরাজ ২র : মাধবরাজ 

উভয় তাত্রশীসনই কোঙ্গোদ ব৷ কৈলোদ হইতে প্রচারিত এবং উভয় তাত্রশীসনের 
সুলীতে মাধবের পরিবর্তে সৈম্তীতের নাম পাওয়া যায়, অত এব বুঝিতে হইবে যে সৈম্ততীত, 



সন ১৩১৬ ]. মধ্যমরাঁজের তাত্রশীমন ১৯৫ 

মাধবরাজ বা মাধবেন্ছের: নামান্তর মাত্র। স্্তরাং বুগুডার থোদিতলিপির. মাধববর্মী ও 
ন্এভীত. একই বাক্তি। ডাজার কীলহর্ণ, বুগুডা তাত্রশাসনের মুদ্রার.পাঠোদ্ধার করিতে. 
সক্ষম হন নাই, কিন্তু বোধ হয় ইহাতেও “সৈন্যভীত” উৎকীর্ণ ছিল। পরিকুডের-তাম্রশাসলে' 

মাধবরাজের পরিবর্তে, ষশোভীতের, পরে পুনরায় সৈম্তভীতেরই উল্লেখ আছে £_ 

শৈলোদস্তব 
€ টাকি 

টি 

রি ১ম 

টন ১ম 

৪৪ ২য় 

চি ২য় 

মধ্যমা 

গঙ্গামোহন বাবু খুর্দার তামশাসন প্রকাশরালে গঞ্জামের তাত্রশাসনের অস্তিত্ব-রিষয়. অবগত, 
ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বুগুডা 'ও থুর্দার তামত্রশ।সন. হইতে শৈলোস্তববংশের 
নিয়লিখিত পরিচয় দিয়াছেন ৮-- 

শৈলোদ্তব 
( ইহ তা ) 

রণভীত 
€ হরর 3. 

সৈন্ঘভীত ১ম 

( রণভীতসন্থ ) 

ষশোভীত ১ম 
( নিগার বংশে জাত-) 

সৈম্তভীত ২য়. 

( ৮৮189 

যশোভীত ২য় 
( সৈম্তভীতের পুত্র ) 

মাধবরাক্, মাধবেন্ছ ও মাধববর্্া 
( যশোভীতের পুন ) 



১৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ভ্িকা [ ৪র্থ লংখ 

এতন্মধ্যে যশোভীত ২তীয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুগুড! বা খুর্দা তামশাসনে কোনই উল্লেখ 
পাওয়া যায় না (১)। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লঙ্কর মহাশয়ের কল্নাপ্রস্থত বলিয়াই বোধ হঃ 
মাধবরাজ, মাধববন্মা ও মাধবেন্্, সৈশ্যভীত ২তীয়েরই অপর নাম। ইনি যখন ৬১৯ খুষ্টাবে 
বর্তমান ছিলেন, তখন তাহার পৌৰ্র খুষ্গীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষাদ্ধে কিম্বা অষ্টম শতারন্মীর 

প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 

মধামরাজ দেব এই তান্রশাসন দ্বারা জ্ীসামন্ত, মহাঁসান্ত, মহারাজ, রাজন্যক, রাজপুত্র, 

অন্তরঙ্গ, দণ্ডনায়ক, উপরিক, বিষম্নপতি ও তদাযুক্তক প্রভৃতি এবং বর্ধমান ভষিষ্যৎ ও 

অতীত ৫) রাজপাঁদোপজীবিগণকে জানাইতেছেন যে তাহার ষড়বিংশতি রাজ্যাঙ্কে তিনি 

কৌঙ্গোদমগ্ডুলে, জ্ঞাকটকভুক্তিতে কোন গ্রাম, শিলস্বামি, গোবদ্ধনস্বামি, বন্ধুম্বামি, 

কবড়িস্বামি, মারায়ণস্বামি, মাধবস্বামি, ভরণীস্বামি, ভগ্গস্বামি, আদিতাস্বামি, রুদ্রস্বামি, 

শিবস্বামি ও শুভন্বামি-নামধেয় ব্রাহ্ষণগণকে দান করিলেন। তৃতীয় ফলকের অপর পৃষ্ঠে 
চারি পংক্তি খোদ্িতলিপি আছে। ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসস্ভব। শেষ পঙক্তির শেষ- 
ভাগে “সম্বং ৮০০৯....**অন্ুমান হয়, ইহ! বিক্রমাব্ষের নবম শতাব্দীর প্রথমান্ধে উতকীর্ণ 
হইয়াছিল। 

(১) সন্দেহভঞ্জনার্থ খুর্দার ত।আ“1ননের পাঁঠ দিল।ম :-_- 

১ স্বস্তি জয়ন্বন্ধাবারাৎ কোঙ্গোদবামকাৎ মকলক্ষমাতলো। 

২ পলক্ষিত ক্ষমানয়বিনরবিক্রমস্ত্র প্রতাপবারিতারিসৈন্য 
ও নত শসৈম্তভীতন্ত পৈত্র প্রস্থত বিপুল।মলযশসঃ 
৪ সততমযশোভীতস্য শ্মতে। যশো তীতস্যাক্সজেো 
«€  ভগবং মহম্বরচরণযুগলেকশরণ্যঃ শৈশবএব বিদ্ঠ।চতুষ্- 
৬ র়াভ্যালোন্মীলিতমহজ প্রজ্ঞা তিশয়।ঝবগতসমন্ত। 
৭. খুতত্রঃ স্বমতবিরচিতাত্যান্ভূতকা বার্থঝোধনৈ ককাঁাসঙ্গ. হি 
৮  তবিদ্বদ্বিদপ্ধোজনসমূহোনিজভুজবলাধঘলে গ।বমি-***০০০০* 
৯». স্তপরধযস্ত সামস্তশিরোমণিমরাচিনংমুচ্ছিত চ[র].....১*০৮০, 

১৯ চিহুন্নাস্তরে তরার।ভিষগ্র্গে। যথা ক্রম প্রবৃত্ত "মনু রপ্তি ১--.০*০০০০০, 
১১. মহানিপানমিব সর্ববসত্ৈণথেষ্টমুপভুজামা[ন].*-*১০, 
১২ বভ্োগদারসত্বস।র প্রবাকপ্রকাশিতশৈলোস্তবাম্বব।য়.১...*....** 
১৩ নতমকলকলিঙ্গ।ধিপত্যঃ সকলকলাবপুকৌ-মুর্ত 
১৪ ঘ জগতাপ্রমনঃ প্রবুত্তচত্রশক্রধর । ইহ ভগনান্মাধব 

১৫ ্রীমাধবরাজঃ কুশলী ইত্যাদি এ. ৪0৫. 1» &, 8, 18, (টব, ও.) ০]. 1. 1, 284, 

বুগুডার তাত্রশ।সনে বংশপরিচয়সুচক যে কয়েকটি প্লোক আছে, তাহার একটী বাতীত আর সকল গুলিই 

পরিকুডের খোদিতলিপিতে পাওয়! যার়। বুগুডার খোদিভলিপির ১*ম গ্লোকটিমাত্র পরিকুডের খোঁদিত- 

শিপিতে নাই-- 
“জ(তেন যেন কমলা করবৎ শ্বগোত্রমুন্মীলিতং দিনকৃতেব মহোদয়েন। 

সংক্ষিপ্ত মণ্ুলরচল্তগত।ঃ প্রণাসমাশুদীপোগ্রহগণ।ইব তন দীপ্ত ॥” 

151,81%001)1% [048০8 ৬০], []]1. 1), 43. 











সন ১০১৬] মধ্যমরাজের তাত্রশাঁসন ১৯৭ 

প্রথম ফলক 

১। ও" স্বস্তি ইন্দোর্ধৌতম্বণালতন্ত্রভিরিব শ্রিষ্টাঃ করৈ৫) কোমলৈরবন্ধা- 
হেররুৈ(৫) স্ফ,রৎ ফ 

২। থিমপৈদিদ্ধপ্রভাসোংশুভিঃ (0) পার্ববত্যা€) সকচগ্রহব তিকর- 

্ বাবৃশুবন্ধাশ্রথা গঙ্গাম্ত (2) প্ল্তি 

৩। [উন্নভস্ম ইণিকা (2) শস্তোর্জটা ৫) পান্থ ব ৫:)। €) শ্রীমান উ(চ) চৈ 

নভস্তে গুকরচলপতে() শ্েশভজি€ য়ঃ 

৪। ক্ষমায়া গম্ভীর! ভ্ি(? স্তে) যরাশেরথ দিবসকরান্তাস্ববীলোককারী €) 

হলাী সর্নশ্য চেন্দো ক্স 

৫। ভূৃবনভবনপ্রেরকশ্চাপি বা য়ো! রাজা € ? রাজেক্দরঃ ্দাস্থাণু 

মু্তির্জয়তিকপিমূলক্ষ!লনে মাধ 

৬। বেন্দ্রঃ 0) প্রাঙ গুণ্মহেভকরপীবরচারুবাহু কৃষগাশ্মাসঞ্চয়বিভেদ- 
বিশালবন্ষণ (1) রাজীব 

৭। কোঁমলদলায়তলোচনান্ত 2] খ্যাত[ঃ] কলিঙগজনতাস্থ পুলিন্দসেন[ঃ] 

তেনে্খেং 

৮। গুণিন।পি সন্বমহ্! ন্যষ্টং ( নেম্টং ) ভুবোণ্মগুলং শক্তে। যঃ 
পরিপালনায় জগত[ঃ] কোনা 

৯। ম সম্যাদিচি প্রত্যাদিষ্নিভূ্সনেন ভগবানারাধিতঃ সাশ্বতং। 
স্তচিতা (তচ্চিকা)ম্রগুণং, 

১০। বিধিৎ সুরদিশদ্বাঙ্থাস্বয়ন্তুরপি [] স শিলা সকলোদ্ছেদী 

তেনাপ্যালেক্য ধীম 

১১। তা পরিকল্লিতসদ্বও শে প্রভৃশশৈলোন্ডবৃঃ] কতঃ। [1] 
শৈলোস্তস্থা কুলজে। রণ 

১২। ভীত আসীছ্েন| সক [ৎ] কৃতভীয়াং দ্বিষদঙ্গনানাং [1] 
জ্যোন্াপ্রবোধনম 

দ্বিতীয় ফলক, প্রথম পৃষ্ঠা 

১৩। য়ে স্ববীয়ৈব সাদ্দমাকম্পিতোনয়নপক্ষজলেমু চন্দ্র [31 [॥] 
তপ্যাভবদ্িবুধপালসমহ্য 2 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪্খ সংখ্যা 

ত শ্রীসৈম্ভীত ইতি ভূমিপতিগ্রীযান্যং প্রাপ্যনৈকশতনাশ 
| ঘটাবিঘউ লব্ধপ্রসাদ 

বিজয়ং] মুমুদে ধরিত্রী[ং] [0] তম্যাপি বঙশে থ যথার্থ নাম] 

জাতো যশোভীত হতি ক্ষিতীশ[ঃ] যেন প্ররূ- 

ঢোপি শুভৈশ্চরিব্রৈভিষ্ট[ঃ] কলংক[ঃ] কলিদর্পণস্য [॥] 

জাতোথ তম্য তনয়[ঃ] সকৃতী সমস্তসিমস্তি 
নী নয়নষট্পদপুগুরীক[5 [1] শ্রীসৈম্যভীত ইতি ভূমীপতির্মহেভ- 

কুস্তন্থলীদলনছু, 
ল্ললিতাদিধারূন্র [॥] কালেয়ৈভূতিধাত্ পতিভিরূপচিতানেক 

পাপাবতারৈ নীতা. ষেশাং কথাপি প্র. 
লয়মভিমত| কীত্তিপালৈরজত্রং [॥] যজ্রৈস্তৈরশ্বমেধপ্রভৃতিভি- 

র্মরালস্তিতা স্তৃপ্ডিমু 
ব্বীমন্রিপ্তারা তিপক্ষক্ষয়কৃতিপটুন। খ্রানিবাসেন যেন। [1] 

তশ্যোতখাতাখিলারেপ্মরুদিৰ স: 

নতো (1) ভান্বহুষ্ণাংগুতেজ। শ্রীরামানীদপাল (ভ্রীরাম।দীনপাল) 
নরপতিযশোভীতদেবস্তনূজঃ মাতঙ্গান্যেত (1) তু. 

জাম্বহ (হু) মদমুচশ্চারুবজ্ত [£] প্রচুঃ (প্রচণ্ডান্) বন্ধাকর্ষত্য 

খেদন্পুনরগি তপতে পদ্ম[ব]ত্ স প্রগল্ভঃ [0]. 

কেচিদ্বক্গা মা পুরা(?)গ সা্ধমচিরস্তাআ। (1) শ্থিতিলীলয়। 

কেচিদা দ্ধ মুখাস্সহতঅ্বকিরণমাল।: 

বলি প্রেক্ষণা।ং] কেচিদ্ব্ষ (কেচিদ্বল্ক )লিনস্তখাজিনধরা [ঃ]. 

কেচিজ্জটাধারিণে! ন।নাবপধরাস্তপস্তি যত 

য়ে। দিবাস্পদাকাঙ-ক্ষিণ্ঃ] [॥] কেচিও সৈলগুহোদরেষু নিয়তা 

ধূমাবলী পাইন ( পায়িনঃ) অন্তে চ ষে পাল 

স্ত ভক্ষনিরতাঃ কেচিন্নিরাহারক ইথ ফোগযুগোবিহায় বসতিংদ্ধ্যায়স্তি 

দিবাং পদং চিত্রং 
মধ্যমরাজদেবগুণবৃ(ভূ) রাজ্যং পিতু [2] প্রাপ্তবা ন॥] 

মন্াকব!নান্মময়ু স্ুরভব্ন গ 







সস ১৩১৬) মধ্যমরাজের তাশ্্রশাসন ১৯৯- 

২য় ফলক পশ্চাদ্ভাগ 

২৮। ত দিব্যসত্ব! প্রগল্ভ। [2] তো]নাদ্ধং নিত্যকালং শকাতা গুণ 
কলালাপভৃদ্ যঃ প্রকুর্ববন] শস্তে সং 

২৯। স্তন্তকারী পদমমরজবঃ শাশ্বতঃ শান্তরূপং লব্ষোৎসাহং স বীর ঃ] 

ক্ষিতিতলবসতিং নিভিভিতার! 

৩০। তি পক্ষ[:] [॥] শ্থিভ্যত্পতি(ত্তি) বিনাশকারণপরমজ্যোতি 

ব্যাহুতব্যক্তাব্যক্তসমস্তশক্তিনিয়তদেবাতি 

৩১ । দেবো মহান] তশ্য।মুগ্রহকারি বিক্রমধন্ুশ] চেষ্টাকরোদ্ভূ হা[ং] 

স শ্রীমানতু লশশাইধব; লক্ষ 

৩২। ণি (2) যশখ্যাপিতা [] আকণ্নাদতুলং বিকৃষ্য তয*ণা পদ্ধয়ে 

লীলয়া হস্টনির্কপু রৈবিবেষ্টয 

৩৩। ফলকো নারাদ্ ুভাম্যামপিপাণিভ্যচতুরঃ শিলিমুখৈমুখে 
সুতিক্ষে! ভূশঃ জো! দিব্যগতি প্রি 

৩৪1. খা তু শতসমং কোলদরত্বক্ষিতো ধর্্মীভ্যাসকলশরীরমসকৃণ 
ংবেষ্ট্য লীলাম্বিত পীন 

৩৫1 ***য়োনির্ব,**গব***স্তম্থদ্ব এলীলয়। সগ্ভ শত কৃপাণত1 সখকরে। ধাবত্য 

৩৬। খিনে। ভূশং ভূপালাহনুপমপরক্রিয় ইতি খ্যাত ক্ষমামগুলে। 
জাতেন বপুব্যশালি 

৩৭। নেব যেন সংবদ্ধিতস্কুমুদশগুমিবাত্মলক্ষসক্ষোচিথ্ৎ রিপুপস্কজ। 
বুন্দমারাধিত 

৩৮। জয়তি লব্ধজয়প্রহাঁপ । কট শ্রীশৈলোদ্ডবকুলতিলকমহাবংশ্য বাজপেয়াশ্ব 
৩৯। মেধাবভৃথক্াননির্ববন্তিত প্রখ্যাতকীত্তিকমাপরমমাহেশ্বর 

মাতাপিত্রিপাদন্ুধ্যাত 

৪০ । রানার কুশলী অন্মিং কোজদম গুলে শ্রীসামস্ত মহাসান্ত 
মহারাজ বর! 

৪১। জন্যক রাজপুত্রান্তরদ গুনায়কোপরিকবিষয়পতি[] 
দাযুক্তকবর্তমানভবিষ্দ্ বা 

৪২। ত্তরিণ [ঃ] সকরণ্য (1) ব্রাঙ্মাণপরো! আদিল নপদ্ঞ্চ যথার্ং 

(মানয়ল্তি বোধ]য়ন্তি) আ 



স্ই০ ০ 

৪৩ । 

০ 
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সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্য। 

২য় ক্লক সন্মুখভগ 

হ্াপয়তি চ বিদিতমত্ত্ ভবতা[ং] কট কভুক্তি বিপ..্বৰ পূর্ববমণ্ড-" 

ম দ্বাদশতিনির প্রমাণ সর্ববপীড়বজ্্রিতশ্চাটভটাপ্রবেশ্য 

নকিঞ্চিদনপ(নপ্র) [গ্রা। 

হা ষড়বিংশচিমে সন্গুসরে বিজয়বদ্ধমানর।ঙেো মাতপিত্রোর।স্মনশ্চ 

| পুণ্যাভি (ব্রি) 
[দ]এয়ে সলিলধারাপুর[ঃ]নরেণ চন্দ্রাক্কক্ষিতিনম কাল 

মস্মাভি নানাগোত্রপ্রন্ৰ 

চরণায় ব্রাঙ্গণা[য়] শীলম্বামিগোবদ্ধনস্বামিবন্ধুক্স।মিকচদিন্বামি নারায়ণ 

স্মিমাধবঙ্গামি ভরণিস্বামিভর্গম্বামিনাদ্িত্যস্বামিরুদ্রম্বামিশিৰস্বামি 

শু(?)ভন্বামিনে বিশ্রুকে প্রতিপাদিতমতো হাস্য যথাকালমুপযুজ্যতো 

ন কৈনশ্চিদ্ বিরুদ্ধতা কর 

ণীয়।। উল্ত্চ ধণ্মশাস্ত্রে বুভিরস্ধ। দত(ত্তা) রাজভি [২] 

সগরাদ্িভি[£] বস্থয যস্য যদ ভূমি[ঃ] 

ত্য তহ্য তদ ফলং [ ॥ ] মা ভুদফলশক্কা ব[ঃ] পরদন্তেতি পার্থিবাঃ 

ৃ স্বদানাণ্ড ফলনি অনন্ত্যং পরদত্ত 

মুপ।লনং [॥ ] স্বদতাং পরদতাস্ব| যো হরেতি বস্থন্ধরাং শ্ববিষ্ঠায়াং 
ক্রিমিভৃত্থ। পিত্রিভি[ স্] সহ 

পচ্যতি [॥] হরতি হারয়তি ভূমি মন্দবুদ্ধি[2] তমা(প্রতা স বদ্ধো 
চারুণৈ পাসৈ তি[র্]যা গ ] যোনিষু জ 

যতি ইহি কমলদলান্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্ 
সকলমিদমু 

দাহিতঞ্চ বুদ্ধ। নহি পুরুবোঃ] পরকীর্তয়ো বিলোপ্যা[2][॥] 
বিছ্যুদ্বিলাসতরলামবগম্য সম্যক [ লোক ] 

স্থিঠিং ষশগি শক্তমনোভ্িরুচৈ ॥ [1৮ ] নিত্যং পরে পক্রিতিঃ] 
মাত্ররাতি রতৈধমীভিরাধনপরৈরমুমোদিত 

উ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 







[ ১৬শ ভাগ। 

মধ্যমরাজের তামরশাসন 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 

ভৃতায় ফলক--পশ্চাদভাগ। 





নদীয়া ও চক্বিশপরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য-শবর 
১৩১৪ সালের ১ম সংখ্যা ম।!ভত্য-পরিষত্+পত্রিকায় শ্রীবুক্ত রজনী কান্ত চক্রবন্তী মহাশয় 

যে মালদহ জেলার গ্রাম্যশন্দ-তাঁলিক। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আগ্রহের সাহত পাঠ করিয়া 

গুটিকতক শব্দ সন্দ্ধে হুইএক কৃথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এশব্গুলি নদীয়া জেল! ও 
তথ্প্রান্তবন্তী জেলাঁবাসী লোকে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকে । | 

শব্দ অর্থ 

ওক--বমন। এ কথা ২৪ পরগণা এবং নদীয়! জেলায় ও প্রচলিত। 

কল্প-__ছুষ্ট। এ কথাটী ২৪ পরগণায়ও ব্যবহৃত হয় “দুষ্ট” অর্থে, “জারজ* অর্থে নয় । প্রয়োগ 

বোধ হয় কেবল স্ত্রীলোকের গ্তি। ত. “তি 

আতায় কাতায়__যন্ত্রণাতে ছটফট. করা । ২৪ গরগণা ও নদীয়া ছুই জেল।য়ই ব্যবহৃত হয়। 
কাহারও কাঙারও মুখে “আতারি কাতারি” এইরূপ প্রয়োগ শুনিতে পাই। 

উট.কান--.“দেষ খুজিয়। বাঁহর কর!” অর্থে নাই হউক ্খুঁজিয়া বাহির কর” অর্থে 

২৪ পরগণা ও নদীয়ায় ব্যবহৃত হইতে শ্াঁনয়াছি। 

উঠ(না-রোজ রোজ কোন দোকান হইতে দ্রব্য লয় । পূর্বোক্ত ছুই জেলায় ইহার 

ব্যবহার দেখা যাঁয়। অনেকে ইহা উঠল” উচ্চারণ করে। 

আস্নাই-_ প্রণয্ন | স্ত্রাপুরুষের প্রেম । ২৪ পরগণার কোন কোন লোকের মুখেও শুনিয়াছি। 

গেম ওগো-ওহে। ওগো” শব্দ ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় খুব প্রচলত । 
খোরা-__“বড় পাথরের বাটা” এই অর্থে উপরোক্ত ছুই জেলাতেহই চলিত 'আছে। 

খলিফা ওস্তাদ, শিল্পনিপুণ্, দরর্ণি। এ কথাটা ২৪ পরগণ! ও নদীয়া ছুই জেলাঁতেই 
প্রচলিত আছে। | 

ঘুস্কী-_যে স্ত্রীলোক গোঁপনে পরপুরুষগামিনী হয়। এ কথাটা অন্ত অনেক জেলায় চলিত। 
ঘাবড়ান--ভয় খাওয়!॥ নদীয়া জেলায় এবং বোধ হয় ২৪ পরগণায়ও শোন। যায় । 

চম্পট_-পলায়ন, অদৃশ্য হওয়া । অন্ত অনেক জেলায় চলিত। 

জবড়জঙ্গ_জড়ভরতের মত কেমন একট! । ২৪ পরগণা ও নদীয়া ও চলিত। 

জুঘারি__যাহার1 জুয়া খেলে । বোধ হয় নদীয়া জেলায়ও শুনিয়াছি।: 

ঝুটমুট--__“মিথ্য। কা” অর্থে বোধ হয় ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় শুনিয়াছি। 
ছপ্পর-_-চাল। বেহারে এ কথা চলিত আছে। এ দেশের কোন কোন লোকের মুখে 

শুনিয়াছি। 

টং__-যেমন পরাগিয়। টং হইল” । ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলীতেও ইহা চলিত আছে। 

ট্যাঙ্গস-_ল্যাঙড়াইয়া হাটা । ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার আছে। 
৮. 



২০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [ ৪র্থ সংখ্য। 

টিপা__কৃপণ। “টেপ” এই আকারে ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলায় ইহার চলন আছে । 

দিগ্দারি--বিরক্ত করা। এ কথার উপরোক্ত ছুই জেলায় চলন আছে। 
ধুম্সাঁ_বড় মোটা! পুরুষ। *ধুমসো” আবারে ইহা উপরোক্ত ছুই জেলায় ব্যবহৃত হয়। 
ধুম্সী_-বড় মোটা স্ত্রীলোক । ২৪ পরগণ! ও নদীয়ার চলিত আছে। 

ধাপা__ফাঁকি। উপরোক্ত ছুই জেলায় চলিত। 

ধূমধড়াকা__ধুমধাম। ২৪ পরণগণায় এবং বোধ হয় নদীয়ায়ও এ কথা শুনিয়াছি। 

বিয়া-_ক্ত্রীচিহ্ন। উড়িয্যায় এ কথা চলিত আছে। 
ভাতারআউলী-্সধবা । ২৪ পরগণায় ইহ! শুনিয়াছি। 

ফটিকাদ-__ফুলবাবু। ২৪ পরগণায় চলিত আছে ষথা--“নদের ফটিকটাদ”। 

ফডাই--একপ্রকার জামা । :“ফড ই” রূপে কিছুদিন পুর্বে ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার 
ছিল। এ্রবস“-সাছে কি বলিতে পারিলাম না । 

মড়া--মুত। ২৪ পরগণায় স্ত্রীলোককে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি ইহা প্রয়োগ করিতে 

শুনিয়াছি। পু 

মরকা--ভঙ্গগ্রাবণ। নদীয়া ও ২৪ পরগণাঁয় “মড়.ক।” রূপে ইঙ্থার ব্যবহার শুনিয়াছি। 

পুতখাঁকী--ফে স্ত্রীলোক পুত্রকে খায় । ইহার. ব্যবহার ২৪ পরগণ। ও নদীয়ায় আছে । 

খস্তারাম--বলবান্। দীর্ঘাকার ও বলবান্ অর্থে “থন্তরাঁম” রূপে ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণ! 
এবং বৌঁধ হয় নদীয়াতেও শুনিয়াছি। 

লিকি--উকুন। লিকি” রূপে ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণায় প্রচলিত । 
লগ্য। বা লগি-_প্লগি” অর্থাৎ লহ্বা বাশ (নৌকার ) শব্দ নদীয়ায় চলিত আছে। 

সলা_-পরামশ। নদীয়ায় প্রচলিত আছে । ২৪ পরগণার কথ! বলিতে পারিলাম ন1 ॥ 

হরবড়--হাঁনি। নদীয়ায় শুনিয়াছি । ২৪ পরগণায়ও বোধ হয় চলিত আছে। 

টানের বছর--অনকণ্টের বংসর। বোধ হয় নদীয়ায় এরূপ প্রয়োগ শুনিয়াছি। 

বরাত-_ প্রয়োজন । ২৪ পরগণা৷ ও নদীয়ায়ও চলিত । 

শ্ীদেবেন্দ্রনাথ বস্তু । 



শৃন্যপুরাণ 
১1 শুন্যপুরাণের সম্পাদকের অনুমানে পুরাণখানির 

লেখক, লেখকের নিবাস ও সময়। 

১৩১৪ সালে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পুরাবিৎ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর দ্বার! বাঙ্গাল শূন্ঠ- 

পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

মুখবন্ধে নগেন্্র বাবু লিখিয়াছেন, এ পুরাণ বাঙ্গালাভাষার একখানি আদিগ্রন্থ। গ্রস্থের 

রচয়িতা রামাই পণ্তিত। তিনি গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধন্মপালের সময়ে ছিলেন, এবং এই রাজা! 

থুঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। সে আজি নয়শত বৎসর পূর্বের কথা । »*:৮ 

কিন্ত সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন, কাঁলে পুরাণথানির নৃতন সংস্করণ হইয়াছিল। 

তথাপি কোন কোন অংশের বয়স নাকি ছয় সাত বৎসর ! 

এই অনুমান সত্য হইলে শূণ্তপুরাণথানি অপূর্ব গ্রন্থ হইবে। বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষায় 

এত পুরান। পুস্তক আর পাওয়া যায় নাই। এরপ গ্রন্থের একটু বিস্তারিত আলোচনা কর্তব্য । 

মুখবদ্ধ হইতে জানিতেছি, বীকুড়া জেল! হইতে ছাপা গ্রন্থের আদশ সংগৃহীত হইয়াছিল । 

আদর্শপুথীতে গ্রন্থ সমাপ্রিকাল লিখিত ছিল না। প্রবীণ সম্পাদক পুথীন অক্ষর বিশ্তাস 

ও অবস্থা দৃষ্টে উহাকে প্রায় তিনশ বছরের পুরানা মনে করিয়/ছেন। “এসিয়ারটিক 

সে।সাইটা”তে ছুইখাঁনি খণ্ডিত পুরী আছে। বাঁকুড়া জেলার পুরী পুরাতন বলিয়া সম্পাদক" 

মহ!শয় সেই পুীকে আদর্শ করিয়াছেন । আদর্শে ছিপ না, এমন কতক অং “সোসাইটি'র 

পুথী হইতে লইয়া ছাপা শূশ্তপুরাণে প্রবি্ করিয়াছেন । 

প্রাচীন বাঙ্গালা পুথী মাত্রই বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষার সহায় হইতে পারে। কিন্ত যদি 

পুথীর রচনাকাল এবং রচকের নিবাস জানা না থাকে, তাহা হইলে সে পুপীর গ্রয়োজনীয়ত। 

হ্রাস পায়। শূন্যপুরাণথানির রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রণাবু বু ইতিহাস উদদাটন করিয়াছেন, 

কিন্ত অনুমান দৃঢ় করিতে পারেন নাই, স্থান সম্বন্ধেও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই । বল! বাহুলা, 

বাকুড়ায় পাঁওয়। গিয়াছিল বলিয়! শূন্তপুরাণের ভামা বীকুড়ার, এ কথা বলিতে পারা যায় না। 

বামাই পণ্ডিতের ভনিত। আছে বলিয়া শূন্তপুরাণথানি ধর্পূুজাপদ্ধতিকাব্র রামাই পণ্ডিতের 

লেখা, এ কথাও বলিতে পার। যায় না । নগেন্দ্বাবুও লিখিয়াছেন, শুগ্তপূরাণের পুথিখানি 

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের হাতে ক্রমেই কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া আগিয়াঞ্ছে । তন 
বলিতে কি স্থানে স্থানে এরূপ পাঠবিকৃতি দড়াইয়াছে যে কোন্থনি আদর্শ ও কোন্ খানি 

নকল তাহা বাছিয়। লওয়া অসম্ভব । পুনশ্চ লিখিয়াছেন, ণঘনরাম, শীতারাম প্রতি ধঙ্শ- 

মক্গলকার5ণ মে দাত্র-ঘাটা 2 সন্বাসী- কাটার স্টল্লেনণ করিয়াছেন, 'আ/পোঢা শহাপুরাণ মলের 
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সে অংশ পাইলাম নাঁ। মহামহোপাধ্যাক় [ শ্রীহরপ্রসাদ ] শাস্ত্রী মহাশয় রামাই পণ্ডিতের 

রচিত যে ধ্যানের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও তিনখানি পুখিতেই পাওয়া গেল না।” 
তথ।পি শূন্তপুরণথানিকে ধর্ম্পৃজাপদ্ধতিকাঁর রামাই পণ্ডিতের বলিবার হেতু কি? 

বোধ হয়, ছুই হেতু,--(১) গ্রস্থগানির মুল প্রাচীন বোধ হয়, এবং (২) রামাই পণ্ডিতের 
ভণিতা আছে । এই ছুই হেতু তেমন বলবান্ নহে। 

২। গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন অনুমান । 

ছাঁপা শৃন্তপুরাণখানি পড়িয়া! মনে হইয়াছে, 
(১) উহ! শ্বেতনীলাদি চারে বা পাঁচ প্রসিদ্ধ ধর্্পপশ্ডিতের অন্যতম রামাই পণ্ডিতের 

লেখা নহে। 

(২১৯ উহা একথানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ ছুখানি মঙ্গলের বা গানের পুথীর সংগ্রহ । 

(৩) উহা! খুঃ একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত। 
(৪) উহার সমুদায়ট। বাঁকুড়া জেলার লোকের লেখা নহে। 
(৫) উহা পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পাঁরে না । 
প্র/চীন বাঙ্গাল! ভাবার আলোচনা উপস্থিত লেখকের উদ্দেশ্ত । কিন্ত শুন্তপুরাণগাঁনির 

দেশ কাল পাঁণ নিরূপিত না হইলে উহা! অপূর্ব বস্ত হইয্ব। থাকিবে, ভাষা শিক্ষার সহায় 

হইবে না, এই হেতু উপরি লিখিত 'অনুমান গুলি পরিষৎ সমক্ষে উপস্থিত করা! যাইতেছে । 

৩। শ্ন্যপুরাণখানি গান ; পুজাপদ্ধতি নহে। 

ছাঁপ! শুন্তপুরাঁণে ১৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার ছই চারি পৃষ্ঠা গছ, অবশিষ্ট পদ্য । পছোর 
মধ্যে ১৭টি িপদী, অপর সমস্ত পয়ার। সকল কবিতার শেষে রামাই পণ্ডিতের নাম 

ছে । যথা, 

১১ পৃঃ স্থনি'আ ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত । 
১৮ ৮ গাইল রামাই পণ্ডিত স্থন সর্বজন | 
৩২ ২ পুগ্নপাবন গীত পঞ্ডিতরামে গান । 

ভকত নাএকে ধর্ম চিত্তি জে ( চিন্তিব? ) কল্যাণ ॥ 

৪০. ৪ শ্রীযুত রামাই রচি্ পাঁচালী সঙ্গীত। 
ছুইটি কবিতার মাথায় রাগের উল্লেখ আছে। ভণিতায় নায়কের কল্যাণ প্রার্থনা 

আছে। যিনি ধর্মের গান করান, গায়কেরা তাহাকে নায়ক বলেন। ধর্মের কিংবা শিবের 

গাজনের পর সন্যাসীরা গান গাইয়। নায়কের মঙ্গল প্রার্থনা! করে, সে কখনও শ্মরণ কর! 
ধাইতে পারে । | টা 

সাহিত্যপরিষৎ্ পত্রিকায় € ১৩০৪ সাঁলের ) মহামহোঁপাধ্যায় শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী 'রমাই 
পতশ্ততের ধর্শমঙ্গল' নামক প্রবন্ধে ধর্মমঙ্গলের বারমতি শব্দের মূল অনুসন্ধান করিয়াও করেন 
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নাই। তাহার কথায় জানিতেছি, খনরামের ধর্মমঙ্গলে শবকটি বার্্মতি এবং ছুই এক স্থলে 
ব্রহ্মতি রূপ পাইয়াছে। “এতক্ষণে ধন্মের বাম্মতি হইল সায় ।__-ইশ্াার অর্থে শাস্ত্রী মহাশক 

বলেন, 'এতক্ষণে ধর্মকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা সফল হইল ।” কিন্তু ব্রহ্মতি শব্দের 

মূল কি? মুল ন! পাইলে অর্থে সন্দেহ থাকে । ব্রহঅতি- ত্রহ্গ স্তুতি? 
শূন্যপুরাণে বার্ম্মতি ব্রহ্মতি শব্দ নাই, আছে বারমতি.। যথা,__ 

৭. পৃঃ, ধর্মপদরজে মধুলুদ্ধ বাঁরমতি। 

শ্রীযুত রামাই গাঁএ মধুর ভারতী ॥ 
(বারমত্তি মধুতে লুক্ধ রাঁমাই গান করে ।) 

৩৪ পৃঃ, দেখ ঘর দানপতি স্ুপ্রসন্ন বারমতি 1 

ধনবংস মঙ্গল করএ যুগপতি ॥ 

(হে দানপতি রাজা হরিচন্দ্র ) ধর্্মরাজের ঘর দেখ, বারমতিতে স্গ্রুসন্ন যুগপতি ধনবংশ 
করেন।) 

৭৮ পৃঃ, ভাঁবি যুগেশ্বর চলিল। মুনিবর স্থনিআ বারমতি ভরন ॥ 

(নারদ মুনিবর যুগেশ্বর করিয়া এবং বারমতি ভরন (পুরন ? ) শুনিয়া চলিলেন । ) 
৯৯ পৃঃ) মনে আনন্দিত বারমতি গীত পুরিল ঘর। 

(সকলে মনে আনন্দিত হইলেন, বারমতি গীতে ঘর পুর্ণ করিল। ) 
১৩৮ পৃঃ, বারমতি করে রামাই লয়্যা দিজগণ। 

(দ্বিজগণ লইয়। রামাই বারমতি করে ।) 

শব্দটি বার্মতি হইলে ছন্দে মিলিবে না, বারমতি পড়িতে হইবে । বাঁরমতি ক্রমে বার্ম্তি 

-_বার্মতি-এবং কোন্ পণ্ডিতের দ্বার। ব্রহ্মতি না হইতে পারে এমন নয়। আমার স্মরণ 

হইতেছে আমি ধর্মের পণ্ডিংতর মুখে বারমতি শুনিয়াছি, বার্মতি শুনি নাই॥। বারমতি 

পুজা _ দ্বাদশ বিধ পুজা, বারমতি গীত-_-দ্বাদশবিণ পূজার লীত ॥ মতি, গুড়িয়।__মস্তি, মৃতি__. 

প্রকার । বাঙ্গালা, যেমত, এমত শব্দেও সেই মন্ডি, মত। বারমতি-_-যথা, টীকাপাঁবন, 
ফুলপাঁবন, অর্থপাঁবন, পঞ্চদেবতাপুজা, স্নান, মন্ুঈ, সন্ধ্যা, চনাপাঁধন, ইত্যাদি। 

এই সকল ধরন্মপুজার পদ্ধতি । শান্জী মহাশয় ধ্যানের যে মন্ত্র তুলিয়! দিয়াছেন, সে মন্ত্ে 
শহ্যপুরাণের স্ষ্টিপত্তনের ছায়া দেখিতে পাই । কিন্তু শেষের পদ, "ধর্মের মঙ্গল গীত পঞ্ডিত 

রাঁমাই গান+-_হইতে বুঝিতেছি “স্থষ্টিপত্তন*ও ধন্রমগগলের অংশ। 
অতএব জাঁনিতেছি, ৫১) শুন্তপুরাণের অণিকাংশ গাঁন বা ধর্ম্মমঙ্গল, (২) রামাই পণ্ডিত 

গানের রচক, এবং (৩) তিনি অন্তের নিকট “ভারতী শুনিয়া” গান রচিয়াছিলেন। গানকে 

পুজাপ্দ্ধতি বলা যায় না। পুজাপদ্ধতি বাঙ্গাল! ভাষায় হইলেও তাহাতে সংস্কত পদ খাকিবার 
আশ] কলা যায়। ১৩১৩ সালের সাঃ পঃ পত্রিকায় রামাই পণ্ডিত ও যাত্রাসিদ্ধির বিবরণ 

দেখুন । উহা গগ্, প্রায়ই সংস্কৃত, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গাল! গদ থাকিলে সমস্তটা বাছগল। নহে। 
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আলোচ্য গ্রন্থের ছুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৬২ পৃষ্ঠে 'অথ বারমতিপুজার পদ্ধতি 

* লিখ্যতে | কিন্কু যাহ! লিখিত হইয়াছে, তাহ। পদ্ধতি নহে, ড়া মন্ুইর পালা! ৮৫ পৃষ্ঠে 

তীর্থ আবাহনে সংস্কত মনত আছে। এই টুকু পদ্ধতি। 

৪ । শৃন্যপুরাণের শব্দ ও শবের বানান। 

শব্ধ দেখিলে শৃন্তপুরাণ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের রচনা মনে হয়। ছিস্টি, ভূমিস্টি, বস্তা, 

বাস্তন, তপসী, পৈরাগ, তপিস্সা, বিছুণাম (বিশ্রীম ); ভ্রিপিনী (ত্রিবেণী ), একভর, মিত্তিকা, 

পচ্চিম, গড়,র € গরুড় ), মোউর (ময়ূর ), লাএক (নায়ক ১, পান (প্রণ ১, ছাওয়া (ছায়া), 

চাঁন (ক্নান ), নিল্লঅ ( নির্ণয় ), ইত্যাদিতে রাঢের গ্রাম্য নিরক্ষর লোকের শন্দ অবিকল পাই। 
মুলেকি ছিল কে জানে; এখন যাহা আছে, তাহা গ্রাম্য অশিক্ষিত লেকের লেখা । শুন্ত- 

পুরাণের সম্পাদক মহাশয় এই কারণেই বৌধ হয় অনেক শব্দের ঠিক অর্থ কিম্বা কোন অর্থ 
করিতে পারেন নাই। 

প্রীয়ই নিয্মবর্ণের গাঁয়কেরা ধর্মের গান গাইয়া থাঁকেন। বর্তমান লেখকের ভাগ্যে 

ধর্মের গান শোনার স্থযোগ ঘটে নাই। কিন্ত মাণিক গাঙ্ষুলীর ধর্মমঙ্গলের ভাবা দেখিলে 

বোঁঝা যায়, গ্রাম্য নিরক্ষর লোকে সে মঙ্গলের পালা লিখিয়াছিল । এরূপ হলে শব্দের বানান 

দেখিয়া গ্রস্থরচনার কাল নিরূপণের চেষ্টা বৃথা । নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “এক সময়ে আমরা 

মনে করিয়াছিলাম যে, রামাই পণ্ডিতের এই গ্রন্থথানি যখন ধম্মপ্ডিতগণের নিকট বেদমন্তবৎ 

পুজ্য, তখন এই গ্রন্থের ভাষার উপর লেখনী ধারণ করিতে হয়ত কেহ সাহসী ভন নাই । 

কিন্তু এখন নান! স্থানের তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইতে গিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর 

হইয়াছে । আশ্যধ্যের বিষয় এই, তিন পুথির উপরই তিনটী জয়গে।পালের ছায়া 

পড়িয়াছে ।' 

আমাদের বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় শূন্পুরাণখানিকে পুজার পদ্ধতি মনে করিয়া 

ত্রমে পড়িয়াছেন। পুরাণ নামেও. জানিতেছি, উহা! “বেদমন্ববৎ পুজ্য” নহে । বাস্তবিক 
উহ গানের পাল । গানের পালা যেমন গায়ন-সন্প্রদায়ের হাতে পড়ে তাহার ভাষার ও 

বানানের তেমন রূপান্তর ঘটে । নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালাভাষার অতি প্রাচীন 
পুথিগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অনেকটা প্রারুতরূপ ধারণ করিত, যেমন সংস্কৃত 

যস্থানে প্রাকতে জ,শ ও স্থানে স ইত্যাদি। আদর্শ পুথিতে অনেকট। সেই নিয়ম রক্ষিত 

হইয়াছে । * * * এই পুথির বিশেষত্ব এই ণ, য, ষ এবং শ এই কয়েকটা বর্ণের তেমন 
প্রয়োগ নাই । | 

আজকালকার গ্রামা লিপিকরের বানানেও ণনাই; যজ,শষন,;, একের পরিবর্তে 
কলমের মুখে যেট। আসে সেটাই দেখিতে পাই । সংস্কৃত প্রারুত ব্যাকরণের সময়ে বর্ণের উচ্চারণ 

ঠিকছিল। এখন ন-ণকারের একরূপ উচ্চারণ, য'জকারের একরপ, শ ৰ স-কারের এক্রপ 



সন ১৩১৬ ) শৃন্যপুরাণ ২০৭ 

উচ্চারণ হওয়াতে লেখকের অভিরুচি অনুসারে কোন একটা দ্বারা শব বানান হইয়া থাকে। 

এক এক লেখকের এক এক বর্ণের দিকে ঝোঁক থাকে । ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকায় যে “হুর্যের পাঁচালী' ছাপা হইয়াছে, তাহা ২১৮ বৎসর পূর্বে চট্টগ্রামে লেখা । 

তাহাতে দেখিতেছি, ষ স স্থানে শ, এবং যস্থানে জআছে। এ সালের পত্রিকায় “মহারাষ্- 

পুরাণ” প্রসঙ্গে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'ণকার স্থানে সর্বত্র নকারের প্রয়োগ 

এবং বকার স্থানে সর্বত্র জকারের প্রয়োগ, ও শকার স্থানে সর্বত্র সকার প্রয়োগ ; ধাহারা, 

প্রাচীন রীতি বলিয়! ঠিক করিয়! রাখিয়াছেন, তাহাদের যুক্তি কি আমি তাহ! জানি না, কিন্ত 

কোঁন পুথিতে তাহা ঞ্বসত্য বলিয়া দেখিতে পাই ন11” এই কথাই ঠিক বোধ হয়। কারণ 
আজকাল আমরা শব্দের কৃত্রিম বানানে যতটা বাঁধা পড়িয়াছি, প্রাচীনেরা ততট1 পড়েন নাই। 

সেকালে মুদ্রীযন্ত্র ছিল ন।, হাতের লেখা পুথি পড়িয়৷ এবং ধ্বনি শুনিয়া লেখককে শব্দের বানান 

করিতে হইত । ধাহাঁরা সংস্কৃত জানিতেন, তাহারা বাঙ্গালা শব্দ কিরূপ বাণীন করিতেন, ইহা 

জানিতে না পারিলে সেকালের বানানের রীতি ধরা পড়িবে না । অশিক্ষিত গ্রাম্য লিপিকরের 

বানানকে বাঙ্গালা শব্দের বানান মনে করিলে আজকাল্কার আদালতের মুহুরীকে বাঙালা- 

ভাষার লেখক স্বীকার করিতে হইবে। 

৫। বর্তমান শুন্যপুর(ণের সময় «এবং লেখক । 

তথাপি শুন্সপুরাণের শবের বানান প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছে । একটি বাঁনান বিশেষ 

দ্রষ্টব্য । মাঁআধর, ধিআন, নারাঅন, এবং দিআ, লইআ, করিআ! ইত্যাদিতে প্রায় সর্বত্র 

£অ আ” দেখিতেছি। আকাল আমরা একটা নৃতন স্বরবর্ণ আবির করিয়াছি । “য়, টাকে 

আমর! হলন্ত “অ” করিয়া ফেলিয়াছি। অ আই উ এ ওম্থানে য়য়াকিযুয়েয়ো 

লিথিতেছি । এই যে পরিবর্তন, ইহা অন্নকালে ঘটিতে পারে নাই। তিন শত বৎসর পূর্বে 
কষ্দাস কবিরাজ চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে য়য়। লিখিয়াছিলেন। সেই সময়ের মুকুন্দরাম 
কবিকম্কণেও য়য়া পাই। কঞ্চদাস ও কবিকম্কণ উভয়েই সংস্কতভামায় পণ্ডিত ছিলেন । 
শুন্তপুরাণেও ছুই এক স্থানে যা আছে। ওড়িয়াভাষায় ফ-কাঁর হলস্ত অহয়নাই। এখানে 

আর এক প্রশ্ন মনে আদে। বাঙ্গালাভাষায় অকারাস্ত বিশেষ্য শব্দ কতকাল হইতে হলস্ত 
উচ্চারিত হইয়া আমিতেছে ? শূন্তপুরাণে হঅ, জঅ, জঅকাঁর আছে।. কোন কোন স্থান 

পড়িলে মনে হয়, সেকালে হঅ, জঅ, এইরূপই উচ্চারিত হইত। (অবশ্ঠ ) জয় শব্দের জঅ 
উচ্চারণ একব।রে ভুল ।) শুন্তপুরাণের নিম্নের কবিতাটি যতি দিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলে এ 
অন্ুমানে আসিতে হইবে। 

“মঙ্গলরাগ-- 

চৌদিকে জঅজঅ আননেত পূরল 

কৌতুকেত বাজ এ বাজনা । 



২+৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ 

পণ্ডিত বাস্তন বেদনিনাঁদন 

জালিয়! ধৃপ দীপ ধুন1 ॥” 
কিন্ত গানের স্থুর লক্ষ্য করিয়া ভাষার শব্দের উচ্চারণ অনুমান করা চলে না। 

১৩১৫ সালের সাঃ পঃ পত্রকায় চণ্ডীদাসের কএকটি চতুর্দশ পদাবলী ছাপ! হইয়াছে । 

পদাবলীর 'লেখক শ্রীগণেশরাম শর্খণঃ সাং কুতুলপুর” (বাকুড়া জেলা )। পদগুলি তিন শত 

বৎসরের পুরাণ! পুথিতে ছিল। অতএব লিপিকর, লিপিকরের বাসস্থান এবং সময়, তিনটি 

বিষয়ই জানা গিয়াছে । এই পদ্দাবলীতে দেখিতেছি, অভিন্ন হঅ অতিসঅ শ্রবন হরস 

সী জার জদি জাএ ইত্যাদি আছে। সংস্কৃত ণৰের বর্ণাশুন্ধি দেখিয়া! মনে হয় "শন্ী” হইলেও 

লিপিকর লেখাপড়া জানিতেন না। অত্তএব শৃন্তপুরাণের বানানের সহিত এই পদ্াবলীর 
বানান তুলন। করিতে পারা যায়, এবং পুরাণখানিকে অন্ততঃ তিন শত বৎসরের পুরাণ! 

বলিতে পার! যায়।' নগেন্দ্রবাবুও পুথির বয়ম অত মনে করিয়াছেন। 

বর্তমান শৃন্তপুরাণের উত্তরসীমা' এক রকম পাইলাম, পুর্ববসীমা কি? নগেন্দ্রবাবু রামাই 
পণ্ডিতকে প্রায় নয়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কোন বক্তব্য 

নাই। আমাদের সন্দেই এই যে, তিনি যেরামাইর সময় দিয়াছেন, শুন্তপুরাণের গায়ক 

রামাইর কি বোধ হয়ন! সেই সময়? এই ছুই রামাই এক গ্রমাণ, ৫১) শুন্যপুরাণের 
স্ষ্টিপতনে লিখিত আছে, এক সময়ে রেখা রূপ বর্ণ চিহ্ন রবিশণী রাতিদিন জলস্থল পাহাঁড় 
পর্বত স্থাবর জঙগম ঠাকুরের দেউল দেহাঁরা পৈরাগের মাধব, ইত্্য।দি কিছুই ছিল না। তখন 
“দেবস্থল নহি ছিল নম ছিল জগন্নাথ দেবস্থল ছিল না, জগন্নাথ ছিলেন না। এই 

উক্তি হইতে বুঝিতেছি, বঙ্গদেশে জগন্নাথদেব প্রসিদ্ধ হইবার পর 'স্থষ্টিপগন লেখা হ্ইয়াছিল। 
কোন্ সময়ে জগননাথদেব বঙ্গদেশের লোকের নিকট খ্যাত হইয়াঙিণেন ? পুরাবিৎ নগেন্দ্রবাবু 

ইহার উদ্ভর দিতে পারেন। পুরীর বর্তমান মন্দির খুঃ ১২ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল । 

ইহার পুর্বেও জগন্নাথ দেব ছিলেন 7) কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দেশ দেশানস্তরে তাহার 

খ্যাতি ছিল বলিয়! স্বীকার করিতে পারি না। পুরীর মান্দরের “মাদল। পাজী' এ সময়ের 

পরের আছে, পূর্বের নাই। ইহাতেও বোধ হয় বর্তমান মন্দিরনির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ 

দেবের থ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, সন্দেহ ফাড়াইতেছে এবং বোধ হইতেছে 

শুন্তপুরাণের যে টুকুও নয় শত বর্ষ পূর্বের রামাই পঞ্ডিতের রচিত নহে। বল! বাছুলা,. 

বেদব্যাস যে কালেই থাকুন তাহার নাম দিয়া আজিও পুরাণ রচিত হইতে পারে । (২) শুষ্ন- 
পুরাণ পড়িলে বেধব্যাসের কথ মনে পড়ে । বুড়া ব্যাস কখন ছিলেন, কে জানে । হয়ত 

তিনি দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ছিলেন। যর্দি তাই হয়, সেই ব্যাস যখন পুরাণ 
লিখিতেছেনঃ তখন আপনাকে হরির এক প্রাচীন অবতার বলিয়া জানাইলে সন্দেহ জন্মে। 
(শ্রীমদ্ভাগবত দেখুন )। শুন্থপুরাণেও দেখিতেছি, পর্বকালে চারিজন, কোথাও দেখিতেছি, 
পাঁচজন পণ্ডিত ছিলেন। সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিত, ব্রেতাযুগে নীলাই পঙ্ডিত, দ্বাপরযুগে 
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ংসাই পণ্ডিত, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, এবং আর এক পণ্ডিত ছিলেন তাহার নাম গে(সাই 

পণ্ডিত। গৌসাই পত্তিত কোন্ যুগে ছিলেন, তাহ! পিখিত নাই ।* 

পরে দেখাইতেছি, শৃন্ঠপুরাণ একথানি গ্রন্থ নহে, অন্তর্তঃ ছয়খানি পুরীর সংগ্রহ । বক্ত- 

ব্যের স্থবিধার নিমিত্ত 'স্থষ্টিপত্তন' ব্যতীত শৃন্তপুরাণের অবশিষ্ট অংশকে কখগঘঙচ এই 

ছয় পুথথীতে বিভক্ত করিবার কল্পনা করিতেছি । মোটামোটি, ২৩ পৃষ্ঠা হইতে ৪২ পৃষ্ঠা ক-পু্ী, 
৪৩ হইতে ৮১ পৃঃ খ-পুথি, ৮১৯৮ পৃঃ গপুথি, ৯৮১১৯ পৃঃ ঘ-পৃথিত ১১৯-১৩২ পৃঃ 

উ-পুথি, ১৩২--১৪২ পৃঃ (শেষ) চ-পুথি। এই চ-পুথির সমস্তটা! “সোসাইটির পুথিতে ছিল, 

আদশে ছিল না। 

মকল পুথিতে গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ নাই, কএকখানিতে আছে । যথা, 

ক-পুথিতে (৪০ পৃঃ) 

*্উল্লুক মুক্ত কল পঞ্চম ছআর।” 

এই ইঙ্গিত মাত্র আছে। ধর্মমণ্ডপের চারি দ্বার শ্বেতনীলা্দি চারি পণ্ডিত লইয়াছিলেন। 

এই হেতু গৌঁসাই পণ্ডিতের নিমিত্ত এক নূতন দ্বার-_শুন্য বা পঞ্চম দ্বার কল্পন| করিতে হুইয়া- 
ছিল। তীহার ঘটদাসী অভমা, কোটাল উন্নুক এবং গতি অনেক ছিল। 

খ-পুথিতে (৪৭ পৃঃ) 

*পর্চম ছুমারে কে পণ্ডিত গোসাই সে 

আইল অনেক গতি লইএ বসি। 

* স্বেতাই, নীলাই ও কংসাই পণ্ডিত কাল্পনিক বোধ হয়। শৃন্যপুরাণে পাই, সতাধুগে শ্বেতাই পণ্ডিতের শ্বেতবর্ণ 

ঘোঁড়! শ্বেতবর্ণ ফোড়া, শ্বেতবর্ণ পাছুক! ছিল। তিনি ধর্দমণ্পের পশ্চিম গ্বারের পুজক। তাহার ঘটপাপী 

বন্ধম! (বন্থুধ1), কোটাল চন্দ্র, গতি ব| অনুচর শিধা চারি শ ছিল। ত্রেতাধুগে নীলাই পণ্ডিতের দীলবর্ণ 

ঘোড়া, নীলবর্ণ জোড়া, এবং নীলবর্ণ পাদুক! ছিল। তিনি ধর্মমণ্ডপের দক্ষিণদ্বারের পূজক। তাহার ঘটদানী 

চরিত্র।, কোট।ল হনুমান, এবং গতি আটশ ছিল। দ্বাপরযু'গ কংসাই (কাংস )পত্ডিতের কাংসবর্ণ খোড়া, কাংস- 

বর্ণ জোড়, এঘং কাংসবর্ণ প।ছুক! ছিল। তিনি ধর্মমগ্পের পুর্ধবগ্থরের পূজক। তীহার ঘটদাসী গঙ্গা, কোটাল 

হুর্ধা, গতি ধার শছিল। কলিযুগে রম।ই পণ্ডিতের তাঅবর্ণ ঘোড়া, তাম্রবর্ণ জোড়া, এবং তাম্রবর্ণ পাহুক| ছিল। 

তিনি ধর্দমণ্ডপের উত্তর গ্ব।রের পূজক। তাহার ঘটদাসী দুর্গা, কোটাল গরুড়, গতি 'যোল শছিল। গেঁসাই 

পণ্ডিত শুন্য ব1 পঞ্চম দ্বারের পঞ্জক ছিলেন। তাহার ঘটদানী অতআ! ( অভয়! ), কোটাল উল্নুক এবং 

“অনেক গতি ছিল। 

শ্বেতাই নীলাই কংসাই এই তিন পণ্ডিতের নাম তবে শ্বেত নীল কাংসধর্ণ (গীতব্্প?) বেশভূষ। হইতে 

জসিয়াছিল। চারি যুগ, চ।রি বর্ণ। শ্বেত নীল পীত রক্ত এইচারিবর্প সংস্কতে প্রসিদ্ধ । কিন্তু ক্রম অন্ধ 

প্রকার, শ্বেত রক্ত পীত নীল--চারি যুগের এই চারি বর্ণ হইবার কথা। যাহ! হউক, দেখ। যাইতেছ, কঙিষু 
ফামাই পর্তিত ছিলেন, এবং ভীহার পরে গেঁ(সাই পঞ্ডিত আসিয়। ছিলেন। 

২৭ 
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উন্লুক কোটাল কোলে বন্ত। আছে পাঠশালে 
আমমি অভম ঘটদাসী ॥* 

এইবপ আরও তিন স্থানে (৪৩, ৪৭, ৫৪ পৃঃ) আছে। 

গ-পুথিতে (৬১ পৃঃ) 

প্পঞ্চম ছুআরে গোঁসাঞ্ি জার আছে অনেক গতি 1৯ 

এইরূপ আর ছুই স্থানে (৬৬, ৭৫ পৃঃ) উল্লেখ আছে। অন্ত পুথি গুলিতে গৌসাই 
পণ্ডিতের উল্লেখ পাই না। এই গেঁসাই পণ্ডিত কে ছিলেন? নগেন্্রবাবুর মুখ বদ্ধে দেখি- 

তেছি, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে আছে,_- 
_গতবে রপ্তাবতী বলে করি নিবেদন । 

| পণ্ডিত গৌঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন ॥* 

গৌসাই পণ্ডিত ধিনিই হউন, তিনি রামাই পণ্িিত ছিলেন না। উভয়ে এক হইলে 

.শুন্তপুরাশের উক্তি মিথ্যা! হয়। হয়ত ছুই পণ্ডিতেই ধর্ম্মপুজাপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

গৌাই নাম হইতে সন্দেহ হয়, তিনি হয়ত প্রথমে বৈষ্ণব গোন্বামী. ছিলেন, হয়ত সংস্কৃতি 

পিত ছিলেন। তীাগার নাম গেোলাই ন! হইতে পারে । যাহাই হউক, গোলাই শব 

হইতে চৈতগ্ঘদেবের পরের লোক মনে হয় নাকি? | 
আরও দেখ! যাইতেছে, যে রামাই শূন্তপুর!ণ রগিয়াছিলেন, ধর্মমগুলের দ্বার বিশেষের 

(উত্তর দ্বার বা গাজন ছুআরের ) পণ্ডিত হইবার তাহার সম্ভাবন! ছিল না। লেখক 

আপনাকে পৌরাণিক কপ্ননা করিতে পরেন ) কিন্তু তাহা'তেই ধর! পড়েন, তিনি হয় পৌরা- 
ণিক নহেন, কিম্বা পুরাণের লেখক নহেন। কত কাল গেলে লোকে পৌরাণিক হইয়া 
পড়িতে পারেন? ষর্দ নগেন্দ্রবাবুর ইতিহাসের রামাই খুঃ ১১খ শতাবীর প্রথমে ছিলেন, 

তাহা হইলে শুন্তপুরাণ এ সময়ের অনেক (ছুই শত বতসর?) পরে রচিত। (৩) ওপরে 

খ ও গ-পুথিতে পঞ্চম পণ্ডিত গোসাই পগ্ডিতের উল্লেথ পাইয়াছি। ক-পুথিতে ইঙ্গিতমাত্র 

জাছে। এই পদটিকে পরে যোজিত মনে করিতে বাধা নাই । কিন্তু খ ও গ-পুথিতে সেরূপ মনে 

করিতে পারি না। আশ্চর্যের বিষয়, এ ছুই পুথির ভাষার শব্দ দ্বেখিলেও খুঃ ১৩শ শতাব্দীর 

পরে আসতে হয়। সমুদয় শৃণ্যপুরাণের মধ্যে শেষের কবিহাটিতে ( আমাদের গণনায় চ- 

পুথিতে ) ধর্মঠাকুর নিজেই 'যবনরূূগী” হইয়াছেন। এখানে যাবনিক শব আছে। অন্তত্র 
খ-পুথিতে-» 

(8৭ পৃঃ) দৌকানি পাঁতিআ গেল হাট। 

(৪৯পুঃ) (হিন্দুর ভূত নগরে সেন্ধাঅ )॥ 

কোমরেত তোপ দিল পাএত ভাড়,কা। 

২ - 

গ-পুধিতে-- 
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(৭৮ পৃ)  চপিল ততঃপর মুনি বরাবর 

কহিল দেবর ভারতী ॥ 

ও-পুধিতে-_ 

(১০৫) মাল ভাণ্ডার রইঘর। 

(১২৩) ধল্মর বাজার মাঝে । 

দোকানি, হিন্দুঃ কোমর, তোপ (1), বরাবর, মাল, বাজার--এই কএক শা ল্পষ্ট 
ধারনিক। তোপ শক্টি তোক হইবার সম্ভাবনা । যাবনিক তৌক- শুঙ্খল।* কেহ কেহ 

তোপ শব্দে কামান বুঝিয়া:হুন। কিন্ত কোমরে কামান (এবং পাঁএ বেড়ী) হইতে পারে 

না। যাহ! হউক, বঙ্গের ইতিহাসে পাই, খুঃ ১৩শ শতাব্দীর আরম্তে বখতিয়ার খিলিজি রা 

অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ের পুর্বে অতগুলি যাবদিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত 
মিশিধাা যাইবাঃ সম্তাবন1 ছিল না। বরং কিছুকাল ন। গেলে কোমর শব্দের, মতন শর্দ সেকালে 

প্রচলিত দেন শক তাড়াইয়৷ দিতে পারিত না। শব্দগুলি এমন কবিত।য় আছে যে, সে 

গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াহয়। দিতে পাঁর যায় না। অতএব ছাপ শুন্তপব্বাণের খগঞ্ড 
এবং চ পুথী খুঃ ১৩শ শতাব্দীর পরে রচিত । 

উপরের তিন পুরাণ হইতে শৃন্ভপুরাণের রচনাকাঁলের পূর্বসীম! খুঃ ১৩শ শতাব্দী পাই। 

৬। শুন্যপুরাণ সংহিতাগ্রস্থ । 

শৃন্তপুরাশের সমস্তটা প্রাচীন নহে, কিম্বা সমস্তটা একখানি গ্রন্থ নহে, গ্রন্থের বিষয় দেখিয়া 

বুঝিতে ছ একথা ন গ্রন্থ নহে। পিপিকর যেখানে যা পাইয়াছে, তাহাই প্রায় পরে পরে 
জুড়িয়। এক শড়ুত কা করিয়াছে । 

ন:গন্দ্বাবু লিখিয়াছন, *শুগ্তপুরাণের রচন! বহুস্থলেই প্রনরুত্ত দোষ-দূষিত।” পুন- 

রুক্তির দুই কারণ পাওয়। যায়। (এক) এখানি পদ্ধতি নহে, ধরন্দমঙ্গল গানের পুস্তক 5 

(হই )ভিন্ন ভিন্ন পুধী একত্র হইয়া বর্তমান আকারে দীড়াইয়াছে । গানের পালার ধারাই 

এই যে, তাহাতে একই বিষয় লইয়া অনেক গান থাকে । প্রমাণ, “বঙ্গবাসী ছাপাখান।” হইতে 

প্রচারিত কবিকঙ্কণ-চন্ভী। সেখানির সমস্তট! যে কবিকস্কণ মুকুন্দরামের রচিত নহে, পুন" 
রুক্তিই তাহার প্রমাণ । গাঁয়নেরা নিজে গান বচন? করিয়া পালা লম্বা করেন, কলাবস্তাও 

প্রকাশ করেন, এবং অন্তের রচিত ভাল গান পাইলে নিজের পুথীর মধ্যে পুরিয়া ফেলেন । 

* মাশিকবামের ধর্মমঙগলে-_- 

হাতে গলে দিল তৌক পায় দিল বেড়ী )* 

ডাঁড়ক। শবটি খনার পুরাতন ঘচনে আছে । কৃষ্ণদাস কষিরাজের ্ীচৈতম্যগরিতামৃ গ্রন্থে দাড়কা সহিত 

ডুবি কাছ! বহি গেল।, এই শব্দটি কি দণ্ডিকা দণ্ড শ্বরাপ বেড়ী শব্দের অপভ্রংশ 1? সংস্কৃত দ:গুকা শব এই অর্থে 

আছে কি? 
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ইহাতে কৃত্তিবাসী-রামায়ণের এত সংগ্করণ হইয়াছে । সেদিন কোন কথকঠাকুর শ্রীমপ্তাগবত 

হইতে ধ্রবোপাখ্য/ন কথকতা! করিতে বসিয়া উত্তানপাঁদ রাজাকে দিয়া সুনীতি রাণীকে বনবাসে 
পাঠাইলেন। তখন ঞ্বের জন্ম হয় নাই। কথকঠাকুর আগাগোড়। করুণরদ ঢাঁলিবার 

লোভ সামলাঁইতে পারেন নাই। | 

এখন শুন্তপুরাণের বিষয় দেখি । প্রথমে স্থষ্টিপত্বন। এই অংশ একবার বই হইবার 
নাই। এই স্ষষ্টিবৃত্বান্ত কৌতুকাবহ, কিন্তু উপস্থিত প্রসঙ্গে আবশ্তক. নাই। শেষ কথা, 
ধর্মঠাকুর ব্রহ্ধাকে শ্ষ্টি, বিষুকে পালন এবং ব্রিলোচনকে সংহাঁর করিতে আজ্ঞ। করিলেন। 

আগ্ভাশক্তি যোনিরূপ! হইয়া সর্ধজীবে থাকিবেন। এইরপে, 

গারিজনাঅ ছিস্টির ভাঁর দিল! পরাৎপর।” 
এবং শ্টিপত্তন সমা্। 

ইহার পরে কণপুথী আরম্ত। এই হেতু প্রথমে শ্্রীশ্রীধন্মায় নম£' দেখিতেছি । শ্ৃষ্টি- 
পত্তনের গোড়ায় একবার 'ভ্রীত্রীধর্মীয় নমঃ পাইয়াছি। এখানে আবার পাইতেছি। ইহাতে 
বোধ হয়, স্ষ্টিপস্তন এবং পরের অংশ ছুই পৃথক পুরী । 

নমক্তক্িয়ার পর পুথী আরম্ত। প্রথমে ধর্মঠাকুরের স্নান। এই নিমিত্ত ঘটদাসী কোটাল 

ও গতি লইয়া চারিদিকের চারি পণ্ডিত আমিলেন। তাহার! ঠাকুরকে স্নান করাইয়া সিংহা- 
সনে বসাহলেন। এখন তিলক নিমিত্ত ঠাকুরের ষোল-শ আমিনী ( ধর্ম কামিনী) চন্দন 
ঘবিলেন। পুজার নিমিত্ত প্রত্পচয়ন হইপল। ঘটদাসীর! গঙ্গ'জল দিয়৷ পুষ্প প্রক্ষালন করিয়া 

হার গাথিলেন। “আগে গণেশের পুজ! দিয়া ফুল জল । তবে সে পুজিব প্রত ভকৃত বসল ॥” 

ঠাকুরের পুজা হইল্প। দানপতি রাজ! হরিচন্দ্র তাহার মদনানামী পাটরাণী ও একশত অপর 
রাণী এবং বছ কুটুম্ব বান্ধব, বাগ্ভভাণ্ড লইয়া ঠাকুরপূজা দিতে আসিলেন। রাণীর পুত্রবর 
আকাজঙ্কা। মণ্ডপের চারিদ্বার উন্মোচিত হইল, রাঁজারাণী চারি দ্বারে প্রণাম করিলেন । 
রাজ-রাণী আসিয়াছেন, ঘটা হইয়াছে । যত দেবতা ব্ব স্ব বাহনে পূজা দেখিতে আদিলেন। 

( কবি রাজার ধর্মঠাকুরের ঘরদেখা একবার পয়ারে বলিয়৷ আবার ত্রিপদী ধরিয়াছেন। গান 

বলিয়। দুইবার? ত্রিপদীটি প্রক্ষিপ্ত ?)। ধর্মের পণ্ডিত রাঁজা-রাণীকে ঠাকুর দেখাইতে 

লাগিলেন। বলিলেন, এই দেখ কুর্মরাজকে ( ধর্ম্মঠাকুরকে ) নাগরাজ ঝেষ্টন করিয়াছেন ; 

এই দেখ ধর্মের ষোলশ গতি । এই দেখ, পশ্চিমে শ্বেতপপ্ডিত, চন্দ্র কোটাল, বস্ুয়া ঘটদাসী, 

চীরি শ গতি । এই দেখ দক্ষিণে, ইত্যার্দি। বাজা-রাণীর আগমনে বেসাতিরা হাট বসাই- 

যাছে। তাহারাও দেখিবে, আবার দ্বার মোচন হইল। ঠাকুর দেখা হইল, কবি বলিতেছেন, 

গুয়ার মুকুত হইল বরত হৈল সায়।' কিন্তু আরও দুইটি কাজ আছে। (বোধ হয়) সকল 

যাত্রীকে শাস্তিবারির তুল্য শুভচুর্ণ (চনাপাবন ) দেওয়! হইল, এবং ধর্মঠাকুরের ব্রতকথা 

শুনান হইল । | ] 

আমাদের অন্ুমানে এইখানে ক-পুথী সমাপ্ত । কারণ পুজার আর কিছু অবশিষ্ট. রহিল 
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না। ধীহারা গ্রামে ঠাকুর-মণ্ডপে কখনও পুজা দিতে গিয়াছেন, তাহারা দেখিবেন উপক্রি 
লিখিত বিবরণ পুঁজ! দিবার অবিকল অভিনয়। এইভাবে দেখিলে কথগ ইত্যাদি পুথী- 
গুলিকে পুজার পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূজার পদ্ধতির মধ্যে যমপুরাঁণ, ধান্যের 
চাঁষ গ্রহ্থতি কয়েকটী ক্থা কিছুনটেই আনিতে পারা যায় না। মোট কথা, প্রত্যেক পুথীতেই 

ঠাকুরের ক্নান-পুজা, হরিচন্ত্র রাজা ও রাণী কিম্বা অপর যাত্ীর পুজা দেওয়া, কোথাও মন্ুই 

(ঠাকুরের ভোগ, ১ ইত্যার্দি আছে। কোন্টা আগে কোন্টা পরে, তাহা নকল পুথীতে 
ঠিক এক নহে। কবিতা, কবিতার পরিমাণও এক নয়। অতএব বোধ হয় কোন্ একখান! 
গ্রাচীন পুথী ধরিয়া! ভিন্ন ভিন্ন লেখক গন রচন! করিয়াছিলেন । 

৭। শুগ্যপুরাণের রচনাশ্থান। 

ভীষ বিচার করিবার সময় দেখা যাইবে শুন্তপুরাণে যেমন নানা-সময়ের রুনা আছে, 

তেমনই একাধিক স্থানের রচনাও আছে। কাঁরকের বিভক্তিতে ও ক্রিয়াপদে শৃন্তপুরাণের 

ভাষার সহিত ওড়িয়া ভাষার সাদৃশ্ত আছে, উত্তর-পূর্বববঙ্গের ভাষার সহিতও আছে। তথাপি 

অধিকাংশ রাড়ে মধারাঁঢ়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়াছেন, 
মধ্যরাঁঢ়ের ্বারকেশ্বর নদীতীরে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শবের 

সহিত শূন্তপুরাণের শবের মিল আছে। এই হেতু স্থলতঃ রাট়ের ভাষা! বলিতেছি। 

চ-পুথীতে নিরগুনের রল্মা নামক কবিতায় মালদহের নাম করিয়া ধর্মঠাকুরের ভক্তদিগের 

প্রতি যবনের অত্যাচার বর্ণিত হইয়ছে। দে অংশটা মালদহ্রে লোকের রচনা হওয়া সম্ভ্ব। 

এঁ পুথিতে ১৩৩ পৃষ্ঠায়-_ 

“তালের কাগ্ডারি গুআর বাখারি 

চিত্র কৈল নান ভাতি। 

গ পুথীতে অনুরূপ শ্লোক, (৫৮ পৃষ্ঠে ) 

'তালর কড়ি লাগে গুমার বাখারি 

ছিটনি তণির উপর।' 

“আদি ভূপতি, ( হুরিচন্ত্র রাজা ) ধর্মের ঘর নিম্মীণ করাইবেন। চিগ্রগড়ের কামিন1-- 

কর্মকাঁর-বিসাস্তর আপিয়! ঘর নিম্মাণ করিল। এই ঘরের কাখ পাথরের, থাম ফটিকের, 

মেঝ! কাঞ্চনের হইল, কিন্তু গ-পুর্থীতে মযুরপুচ্ছের, থ-পুথীতে সোনার. খড়ের ছায়নি হইল * 

তা হউক, “বাঅতি পাথর+, “হাঁতী মাড়মর পাথর, 'রেঅটা পাথর", কিম্বা অন্ত কোনও পাথর 

মধ্য-রাঁড়ে পাওয়া যাঁয় না। এ নিমিত্ত উত্তর রাঢ়ে কিবা উত্তরবঙ্গে যাইতে হইবে । মধ্যরার্ে 

তালের কাড়ী স্থলত, কিন্ত গুয়া আছে দূর্লভ । গুয়া গাছের বাখারী কোথায় হয়? এনিমিস্- 

যশোর বরিশাল ফরিদপুর শিলেট রপুর প্রভৃতি দক্ষিণ, পূর্বের ও উত্তর বঙ্গে বানান হবে। 

* পাক ছাত হইল ন। কেন? গ-পুখীতে খর নির্বাণ পরে পরে দুইবার বলা, হইর়ছে। 
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এমনও হইতে পারে, রাট়ের কবি তর স্থানে গিয়া গুয়ার বাখারী দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কিস্ত 
অগ্তাগ্ত শন্দে এই অনুমানে বাধা দিতেছে । খপুীতে (৪8৭ পৃঃ) “সুনার খেড় মন্দির 

হইল ।” নগেন্দ্রবাবু খেড় অর্থে খড় বুঝিয়াছেন। ইহাই ঠিক শোধ হয়। র'ড়ে খেড় শব 
নাই, পূর্বকালেও ছিল না বলিতে পারা যায়, সকলেই বলে খড় । শৃন্ভপরাণের ভন্ভ 

(৫৩ পৃঃ) “জমাতে করএ খড়। এই খেড় শব্দের দিমিন্ত ঝাঢ় ছাড়িয়া অন্তণ যাইতে 

হইবে। ধর্টের ঘর পুখুর আড়ার উপরে নির্মিত হ?য়হিল। রাট়ে পুকুরের অভ'ব ন.ই, 
বরং বাছল্য আছে, এবং জলের স্থবিধার নিমিত্ত পুকুর পাড়ে ধর্ম ঠাকুরের মণ্ডপও. দেখিতে 

পাওয়া যায়। যাহা হউক, পুকুরের জন্তে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আণিতে হঈতেছে। 
দক্ষিণ ও পূর্বববঙ্গে ধর্ম ঠাকুর অগ্ঠাপি অজ্ঞাত আছেন। মোটের উপর, উত্তর রাড এবং 
উত্তরবঙ্গে গেলে উপরের সকল বাঁধা মিটিয়। যায়। 

শন্যপুরীণে কোর কোন শবের শ্বরের বিপ্রকর্ষ দেখা যার। রাঢে আদি শব আইদ, 
আজি আইজ, রাতি রাইত উচ্চারিত হয়। কিন্তু মূল শবে স্বরবর্ণ না থাকিলে বিগ্রকর্ষ-গ্রায় 

হয় না, শব্দের মধ্য স্বর আগমও হয় না1% শৃনম্যপুরাণে পাই, ভাঠসিতে (ভাসতে ), আইট 

( আট, অষ্ট ), কাঈঠ (কাঠ), জয়ন। (জনা ), ইতাদি। হয়ত পুক্কালে রা'ঢর গ্রাম্য 

লোকে শব্দগুলি এরূপ উচ্চারণ করিত, হয়ত কোন কোন 'ংশ উত্তরবঙ্গ থু রয়! 'আঁসিয়াছিল। 

পুর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ধর্মপুগা অজ্ঞাত বটে, উ ব্বরবঙ্গে নহে। 

৮। শুহম্যপুরাণের মূল্য । 

নি সধ্বন্দে আমি কথন আলোচন! করি নাই। শুন্তপুরাণের মূল্য সম্বন্ধে নীচের 

কথাগুলি এঁঠিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত লিখিতেছি। 
সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মঙ্গলে (সাঃ পঃ পঃ, ১৩০৪ সাল) ল/উসেন রঞ্জাবতী ইত্যাদি নাই, 

আছে শুন্তপুরাণের অংশবিশেষ । যথা,-- 

“উর উর ধর্রাজ সিদ্ধকর মোর কাজ 

দানপতি আছে মুখ চেয়ে। 

হরিচন্দ্র মহারাজ! আনন্দে করিল পৃভ। 

নিজপুজ দিয়া বলিদানন। 

মদন! তাহার রাণী চেখে না পড়িল পানী 
আগ্চগুজ দিল সাবধান ॥” 

ইত্যাদি। এই ধর্মামঙ্গলে পাই, আদি রাজা! হরিচন্ত্র প্রথমে ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন । ধর্শনিন্দা 
করাতে নি অপুভ্রক হইয়াছিলেন। নানা কেশ পাইয়া, এমন কি, বনে প্রাথ হারাইয়া 
এবং পরে ধর্মের কৃপায় প্রাণলাভ এবং লুইচজ্র নামক পুত্রলাভ করেন। 

* ময়লা, কযলা। শির প্রড়াতি কয়েকটি শের মাঝে স্বর আগম হুইয়াছে। কিন্তু এরূপ শক অল্স। 
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শৃন্চপুরাণেও হরিচন্ত্র রাজার ধর্মপূজ। এবং তাহার মদন! রাণীর কথ! পাই। পুত্র- 

লাভেন্ছায় হরিচন্ত্র ধর্মের নূতন মণ্ডপ করাইয়া সমারোহের সহিত পুজা দিয়াছিলেন | 

সাহিত্যপ রধৎ্ পঞ্রিকাঁয় (১৩১৫ সালের ২য় সংখ্য। ) ময়নামতীর গান পড়িয়া মনে হয়, 

এই ময়নামতী এবং শুগ্পুরা.ণর ও সহর্দেব চক্রবর্তীর মদন! রাণী এক। মদন হইতে চয়ন! শব 

আপিয়াছে, (তুলনা কর, ময়না পাখী, ময়না কাটার গাছ )। মদণাবতী, মদন! হবতী 

নামে পরিবর্তিত হইতে পারে। ময়নামতীও অপুরুক ছিলেন, এবং রাজা মাণিব্টান্দর 

দেহত্যাগের পর এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। হরিচন্দ্র রাজার ছুই 
কন্তার সহিত গোপীচন্দ্রের বিবাহ হয়। অতএব ময়নামতীর গানে হরিচন্ত্র ময়নামতীর 

বেহাই, শুন্ঘপুরাণে মদনার স্বামী। 

ময়নামতীর গাঁন ন'মক প্রবন্ধকার রঙ্গপুরের বৃদ্ধ জুণী বা যোগীদের মুখে শুনিয়া গানের 
বিষয় এবং অনেক পর্দ লিখিযাছেন।* এই গানের নায়ক ন'য়িক! উত্তরবঙ্গের রাজবংশ 

জ/তি ছিলেন। লেখক মহাশয় রঙ্গপুরে তাহাদের কীর্ভি-চিহ্ন পাইয়াছেন। 

আমার বোধ হয়, ময়নামতীর গানের উপাখ্যান রূপাস্তরিত হইয়া রাঢ়ের শৃন্তপুরাণে 

এবং সহদেব চক্রব্ধ র ধর্মমগংল দেখা দিয়াছে । এই অনুমান ঠিক হইলে মাণিকট।দ 
গোপীটাদ প্রভৃতির রাজ-তের বহুপ:রে শূন্য পুরাণ লিখিত হইয়াছিল । 

আরও'বোধ হয়, বঙ্গদেশের দুষ্ট প্রাচীন রাজ! ধর্্মসেবক হইয়া ধর্মপুজা গচার করিয়া- 

ছিলেন। উত্তরবঙ্গের মাণিকচন্ত্র কিন্বা হরিচন্ত্র ধর্শ্পুজার আগ্য ভূপ্তি, এবং দক্ষিণ রাঢের 

কর্ণসেন লাউসেন পরবস্তী অন্ত রাজা । এই ছুই রাজাকে নাঁর়ক করিয়া ধর্মমঙ্গলের উৎপত্তি । 

ময়নামতীর গানে, শুন্টপুরাণে, স্হদেব চক্তরবত্বণর ধরঙ্ম্ঙ্গলে প্রথম রাঁজাকে, এবং মাণিক 

গাস্ুলীর ও ঘনর।মের ধন্ধমঙ্গলে দ্বিতীয় রাজাকে পাই। এই ছুই ভাগে সমুদয় ধর্মমঙ্গল ভাগ 
করিতে পার! যায কি না, তাহা ধর্দামঙ্গলপাঠকের বিবেচ্য রহিল। আশ্চধ্যের কথা, 

লাউসেনের রাধানী ময়নাগড় নামে, উত্তর বঙ্গের ময়ন। এবং হরিচন্ত্র কিম্বা মাণিকঞঞ্জের 
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ময়নামতীর গান সংগ্রাহক রগ্গপুরের যোগীর নিকট গান শুনিয়াছেন। আমার বোধ 

হয়, দক্ষিণ রাঢ়ে যোগী জাতির নিকট অনুসন্ধান করিলে গোবিন্দচন্জ্রের গীত, এমন কি সমস্ত 

পালার পৃথী মিলিবে। এই যোগী জাতি গোরক্ষনাথের শিষ্য। ইহাদের নিকট গেরক্ষনাথ 

মহাদেবের নাম। ওড়িশাতেও গোরক্ষনাথের শিধ্য যোগী জাতি আছে, এবং ইহারাও 

+ জেখক মহ।শয় এই পদগুলিতে প্রাচীন বানান দিয্লাছেন। প্রাচীন বানান হেতু প্দগুলি প্রাচীন ফল 

ভ্রম হয়। শোন। কথায় শব্জের উচ্চ'রণ অনুগারে শব্দের বানান বুক্তিনিদ্ধ টে, কিন্তু সে নিমিত্ত সকল স্থলে 

সেক।লের বানান আবন্ঠক হয় ন1| যাহা হউক, এই গ!ন যে মুদলম।ন রাজাত্বের বহু গরে রচিত, তাহ! মুলুক। 

দেওয়।ন, চাকরি, খাজন।, দরঘার, মোৌক।স, বরাবর, দরিয়া, গোলাম, বাজার, কেম!র, সাইত, দে1কাঁন, বন্দী, 

মহল ইত্য। দি শবে তুরি প্রয়োগ ছারা সিদ্ধ হইতেছে । 
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গোরক্ষনাথ ও মহাদেব অভিন্ন ভাবিয়া থাকে। দ্বারে দ্বারে তিক্ষ! ইহাদের জীবিকা। 
ভিক্ষা করিবার সময় ইহারা লানা গীতের মধ্যে গোবিন্দচজ্রের গীতও গায়। ইহাদের 

ঘরে তালপাতার পুথীতে গোবিন্দচন্দ্রের সম্পূর্ণ গীত লিখিত আছে। .ভিক্ষ/ করিবার 
সময় যোগীর। এ গীতের কিয়দংশ গায়। এমন প্রাঞ্জল ভাষায় করুণরসপৃর্ণ 

ক্বাতাবিক কবিত্ব অল্পই পাওয়! যায়।* পাঠকের কৌতুহল মিটাইবার অভিপ্রায়ে 
গীতের বিষয় পরে লেখা যাইবে । দেখা যাইবে, বঙ্গদেশে মাণিক/ন্ত্র নামে এক রাজ! 

ছিলেন।' তাহার পাটরাণীর নাম মুক্তাদেবী। ইনি প্রথমে অপুঞ্রক ছিলেন। পরে 

গোবিন্দচজ্্র নামে তাহার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রের আয়ু আঠার বৎসর মাব্র 

জানিয়৷ রাণী গোবিন্দচন্ত্রকে হাড়ীপা নামক এক হাড়ীর নিকট দীগ্সিত করান। গোবিন্দ 

চন্ত্র যোগী হইয়া পরে অমর হন। তিনি আর গৃহবাসী হন নাই। যোগী হইবার পূর্বেই 
ভাহার অন্ঞাক (১৮ গণ্ড) বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে রোদন। ও পোঁদন1, কেহ বলে রোদম! 

ও পোদমা, ছুই রানী প্রধান! ছিলেন। এই গীতে মুক্তাদেবীর মাতার নাম মউনা- দেবী। 

রোদন ও পোদন। কাহার কন্তা, তাহা! ভাল বোঝ! যায় ন1!। কোন গাঁতে তাহারা হরিচন্দ্র 

রাঁজার কন্য। ছিলেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে গানে ও উপাখ্যানে মাণিকচন্দ্র ও হরি- 
চন্দ্রের মহিষীর নাম পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে। 

দক্ষিণ রাঢ়ের গ্রামে গ্রামে ধর্মের গাজন, শিবের গাজন, শীলার গাজন ইত্যাদি গ্রামের 

দেবদেবীর গাজন হইয়। থাকে । শিবের গাঁজন চৈত্রমাসের শেষ [দন অর্থাৎ নববৎসরারস্তে 

হুইয়। থাকে। গ্রামের সাধারণের ঘে শিব তাহার গাজন হয়, গৃহস্থের গরতিষ্ঠিত শিবের হয় 

না। 'এই গাজনে ব্রাঙ্ধণ ও উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্ত জাতির লোকে দিন কএকের তরে সন্ন্যাসী 

হুয়, গলায় উত্তরীয় (যজ্ঞোপবীত ) পরে এবং শুদ্ধাচারে থাকে । এই গাঙ্গনের একট! বিশেষ 
অজ গম্ভবীবৃক্ষচ্ছেদন,__-চলিত কথায় গামারকাট!। গাজনের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসী 

ঘাদ)ভাণ্ড লইয়। গামার গাছ, গ্রায়ই গাছের একট! ডাল, কাটে । গাজনের দিন সন্ধ্যার 

সময় পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসীয়া জিহ্বাপৃষ্ঠ ফুড়িত, অগ্নিকুণ্ডের উপরে, লোহার শলাময় কাঠের পাটার 
উপরে উচ! মাচ! হইতে লাফাইয়া পড়িত, উচা কাঠের মাথায় চড়ক গাছে শুনতে ঘুরিতে 
থাকিত, ইত্যাদি। কবিকক্কণ টণ্তী,_“চৈত্রমাসে শিব পুজে নানা উপহারে। ঢাক ঢোল বান 
ঘাজে শিষের মন্দিরে ॥ জিহ্বা ফোড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক। ইভ্াদিতে রঞ্জাব্তী 

ও লাউসেনের দারুণ তপস্তা মনে পড়ে। মনে হয়, শিবের গাজন ধর্মঠাকুরের গাজনের 

দ্বপাস্তর, এবং শিব ও ধর্মঠাকুর অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শিবের 

গাজনের আন্তপূর্ববিক বিবরণ একত্র করিলে উহার মূলে ধর্মের পুজ1 পাওয়া যাইতে পারে। 

* গৌবিদচগ্জ রাজার দীক্ষা! অংশটুকু গুড়িয়।তে ছাপ হইখছে, কিন্ত সেটুকু গে।দিশাচন্রের. দীতের 

অসার অংশ | * 
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গাজন শব সং গর্জন হইতে উৎপন্ন বোধ হয়। পাগী বিশেষতঃ ধর্মমবিদ্বেধীকে ঠাকুরের 

গঞ্জন__তন্্রন ব1 ভতপদন। লোকে জন্যাসী হয়া দারুণ কৃচ্ছ,সাধন কয়া ঠাকুরের 
প্রসাদ ভিক্ষা করে। ঠাকুরের মাথায় ফুণ চাঁপান হয় । সে ফুল খসপিয়! পড়িলে সন্ন্যাসী! 
বুঝিতে পারে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন । না! পড়িলে আরাধনা ও কাতরোক্তির অস্ত থাকে 

না, আশ্চধোন কথ, পূর্ববধলে গজ শন ন্ট, গুঁড়শাদ্ও গধজন শব্ধ নই, (কস্ত শব্দ 

ব'উরী তাঁতী ধোবা অতি নিয়শ্রেণীর মধ্যে গাজনের অনুরূপ ব্যাপার আছে । চৈত্রসংক্রাস্তির 

দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন এ সকল জাতির 'ঝামযাত' হয়। ঝাঁম সং ধামন্--. 
তেজ, কিম্বা খাত--দঞ্ধ শব্ষ হইতে আসিয়া থাকিবে। ঝামযাত-_বাম-যাত্র। অর্থাৎ 

অগ্নিযাত্র! বলা যাইতে পাঁরে। এই যাত্রায় অগ্নির উপরে তক্তেরা দোল খায়, অগ্নির 

গ্রণাণীর উপর চগিয়া যায় । লৌহময় পটে বম্প দেয়-_-এইঈ হেতু ভকের নাম 'পাটুআ,। 
উচা বাঁশে শুন্তে ভ্রমণ করে । এই বাশের নাম চরখি (সং চক্র হইতে )। বস্ততঃ পশ্চিম- 

বঙ্গে গাজনে যেমন কৃচ্ছ,-ব্যাপার আছে বা ছিল, ওডিশাতেও তেমন আছে বা ছিল। 

'পাটুআ+ কোথাও মহাদেবের, গ্রায়ই চগ্ডিকার ভক্ত । অতএব উত্তরবঙ্গ হতে ওড়িশার 

দক্ষিণ সীম! পর্যন্ত ধর্মের গাজন প্রচলিত আছে। ওড়িশায় ধর্মঠাকুর আছেন বলিয়া 

অনেকে জানেন না। কিন্তু বাউরী জাতিযে প্রচ্ছন্ন ধর্মঠাক্করের উপাসক তাহা নগেন্দ্রবাবু 
বলিয়াছেন এবং লেখকেরও বিশ্বাস হইয়াছে । বাউরী ভিন্ন অন্য এক জাতি বাঁকি নামক 

স্থানে অগ্যাপি বৌদ্ধ আছে। তাহাদের বৌদ্ধবন্মগ্রস্থও আছে ।* 

সং উপাধ্যায় শব হইতে ওঝা উপাধি। কিন্তু ভূতের রোজাও উপাধায় ছিলেন বোধ 

হয় না। বৌদ্ধ শব্দও শ্বচ্ছন্দে পঝা--ওজা--রোজ| হইতে পারে। রোজার অনেক মন্ত্রে 

“হাড়ীবী চণ্ডীর আজ্ঞা আছে। ময়নামতীর গানে পাই, “হাড়িসন্ধা+ নামে তত্্রসিদ্ধ এক্ 

হাঁড়ী বঙ্গদেশে ছিল। সে হাঁড়ীর কোন ডাকিনী ঝী ছিল। তিনি ডাইনী মন্ননামতী নহেন 

ত? ময়নামতীর প্রতি চণ্ডীর কৃপা ছিল এবং ময়নামতীর পুত গোপীচন্দ্রের কুলদেবী 

চণ্ডী ছিলেন। একথা ময়নামতীর গানে পাইতেছি। লাউসেনের এক স্ত্রীও চণ্তীর 
তক্ত ছিলেন । | 

৯। শৃহ্যপুরাণের ভাষা । 

শুন্পুরাণে নানা সময়ের এবং বোধ হয় নানা স্থানের লোকের ভাষা মিশিয় গিয়াছে। 
তথাপি শুন্তপুরাণখানি পড়িলে বাঙ্গালাভাষার ক্রমবিবর্তনের একট! স্থল আভাস 

পাওয়া যায়। 

কোন কোন শব বুঝা যাইতেছে না। হয়ত পুথিতে লেখা অস্পষ্ট ও-অপ্ুদ্ধ ছিল। 

* গত £সেন্সসে'র সময় আমার এক ঘন্ধু এই জাতির বৌদ্ধধর্ম আবিষ্কার করেন। সে সয়ে জাতির নাম 

খাস ও গ্রস্থের নাম টুকরা রাখি নাই । যোধ হইতেছে, সে জাতি তাঁতী । 

২৮ | 
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ংকোন কোন শবে ছাপাঁর দোষ ঘটিয়। থাকিবে। প্রাচীন পুথি ছাপান হ্রূহ। ছাপিবার 

সময় আধুনিক মুদ্রাকল্স শবের আধুনিক রূপ দিয়া ফেলেন। সাধারণ পাঠকের নিকট 
গাচীন পথির আদর আশা করা যাইতে পারে না । ধাহারা আদর করিবেন, তাহার! 

পুথির এাচীন রূপ দেখিতে চান । এই কারণে শব্দের বানান পরিবর্তন, বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন, 

'্াধুনিক কম! দেমিকোলন ইত্যাদি যোগে বিরাঁম কিংবা শবের মাথায় কমা বসাইয়া 
জুত্ববর্ণ পাবর্শন ইত্যাদি যুক্রিলঙ্গত নয়। পাঠকের অর্থবোধ লাহাষ্যে সম্পাদক পৃষ্ঠপাদে 

নিজের মত দিতে পারেন পদবিভাগের সময়েও সাবধান হওয়া! কর্তব্য। শুন্যপুরাণে 

€৪২ পৃঃ) এক ভগিতায় ছাপা হইয়াছে,-- 
খ্ীধন্মচরণে পণ্ডিত রামে গাঁএ। 

কন সদাশিব ভজ সুত নিরঞ্জনর পাঁএ॥* 

এই স্ভণিতাটি, গ্রথম পড়িবার সময় মনে হইয়াছিল, সদাশিব পঙডতরামকে নিরঞ্জন 
ভরিতে বলিতেছেন । কিস্তু বহু স্থানে আছে, “কলুস নাসিব ভঙ্গ নিরঞনর পাঁএ।” অতএব 

“কন সদাশিব বাস্তবিক কলুন নাসিব। এখানে পাঠ শুদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠপাদে দিলে 

ভাল হইত। ৃ 
নগেন্্রবাবু ভাষার বিশেষত্ব বলিয়াছেন | এই বিশেষত্ব সর্ধবনামপদে, কারক ও ক্রিয়াপদের 

বিভক্তিতে এবং কোন কোন শবের রূপে দেখিতে পাই। ওড়িয়াভাষাঁর সহিত ইহাঁদের 
এত সাদৃশ্ত আছে যে হঠাৎ মনে হয় পুথিখানি কোন ওড়িয়া গায়নের হাতে পড়িয়া রপাস্তরিত 
হুইয়াছিল। ২৮ পৃষ্ঠে-.. 

ঞ্প্রমস্ত ধর্মার বরত ন করিব হেলা । 

ংসার তরিবাত জদ্দি বাইন্ধ হেন ভেলা! ॥* 

এই দুইটি পদ ওড়িয়! বোধ হইবে। এমস্ত শব্ষ পুথির আর কোথাও নাই। ন করিব 
হেলা-স্ওড়িয় রীতি । 

সর্ববনাম। কারক। 

আহিম, আমি--আমি। কর্মকারকে ক। বথা)_- 
আন্গার, মোর, মোহর--আমার। পিতাক--পিতাকে । 

যুয়া--আমরা। জাক-_যাকে। 

আন্দারে, মোকেস্পআমাকে (|. অধিকরণে ত, ঞ, এ। যথা।-- 

তুঙ্গি-তুমি। হথত-_হাঁথেতে, হাতে । 
তুঙ্গার, তৃমার--তেমার। দেছেত--দেহেতে, দেহে । 

ভূমাকে--তোমাকে।  মালকএসমালকে। 

কাহ।য়ে-্কাহাকে। সন্ধে র। বথা,” - 
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জলরস্্জলের। দেহ-- দেও । 

ঠাকুরর-_ঠাকুরের করিব-_করিবে। (এইরূপ সর্ব) 
ক্রিয়াপদ। বলিব, বলিবা-_-বলিবেন & 

এখম পুরুষে-_ উত্তম পুরুষে-_ 
জাঅ--বায়। | জানি-_-জানি। 

হএ-হয়। কহিনু--কহিন্ু, কহলাম। 

কহে._কহে, কছেন। আইলাএঞ.--আইলাম, আসিলাম'। 

বৈসে, বৈসএ-বসে । নারিলাঞ্২-নারিলাঁম 

কহেস্ক--কহেন। করিবু-করিব। 

করিলেস্ত--করিলেন। করিব--করিব। 

রহিলাঞ.-রহিলেন। অনস্তরার্থে_ ৃ রা 
তুলিলেও._তুলিলেন ৷ করি-করিয়া। 
রচিরল--রচিলেন। পেএ-_ পেয়ে, পাইনা । 

আইলেক-_আইল, আসিল। গিএ-গিয়ে, গিয়া । 

হইলেক-_হইলেন | হইআ--হইয়া। 
হইলাক--হইল। ডাকিআ-_ড।কিয়া। 

বোলিবাক--বোলিবে, বলিবে। করিএ1--করিয়া। 

মম্যমপুরুষে- রাখিএশ-_ রাখিয়া । 

সুনু-শুঙুন) শোঁন ! নিমিতার্থে-- 

দেহ_-দিন। আনিবারে--আনিতে। 

রাখহ--রাখুন । গুজিবাঁক- পুজিতে ॥ 

কর--কর। করিতে--করিতে ॥ 

দেখা যায়, বানানে বিভক্তি ও প্রত্যয়ে পদের কা নাই। নানা রূপ দেখিয়! মনে হয়, 

পুৃথিখানি নানা স্থানের এবং নানা সময়ের লে।কের, হাত ফিরিয়াছে। কখগইত্যা্দি এক 

এক পুথিতেও এক প্রকার নয়। অশিক্ষিত গ্রাম্লিপিকরের কলমের গ৭ও থাকিতে পাবে ॥ 

উল্লিখিত বিশেষত্ব আঁর কোথাও পাওয়া! গিয়াছে কিনা, দেখা যাউক। চট্রগ্রামের প্রায় 

ছুই শত বৎসরের পুরাণা “্র্ধোর পাচাপী'তে আন্গরা, তোদ্গরাঁ, তু্গি পাই । (বোধ হয় 

উত্তরবঙ্গের প্রায় তিন শত বংসরের পুরাণা ) অস্ুতাঁচাধ্যের “রামায়ণে' (€ সাঁঃ গঃ গঠ 

১৩১৩ সাল ) করিলেস্ত, করিলাঁঙ। এবং কর্্মকারকে ক, অধিকরণে তপাই। (বোধ হয় 

পূর্ববোত্তরবঙ্গের প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাগা ) “পল্মাপুরাণে (সাঃ পঃ পঠ ৯৩১৩ সাল) 

বোলস্তি, এবং কম্মকারকে ক, অধিকরণে ত পাই। 'মহারাইইপুরাণে সোঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল) 

বমিআ, হাসিয়া) স্ুনিঞ1 পাই। প্রায় উত্তররাড়ের তিন শত বৎসরের পুরাণ “চৈতস্ত- 
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চরিতামৃতে' মুগ্রি মুই মো, হঞাা, পাঞা, হইলাঙ, দিমু করিমু ইত্যাদি পাই। কবিকস্কণচণ্তী 

মধ্যরাড়ের তিন শত বংমরের প্রাচীন কবির লেখা । যেষে চণ্ডী ছাপা হইয়াছে, তাহাতে 
শূন্তপুরাণের বিশেষত্ব গুলির কিছুই পাই না। তুমাকে, কুথা, ইত্যার্দি কের আস্ের 

ওকারকে উকার উচ্চারণ কর।, এবং পাইঞা, খা ঞ। ইত্যাদিতে শেষের ম্বর অনুনাসিক কর! 

উত্তররাঢ়ের, এখন কি বীাকুড়াজেলার ভাষার লক্ষণ বলিতে পারা যায়। শুন্গপুরাণের প্রায় 

সর্বত্র কর্মকারকে ক, অধিকরণে ঞ, সম্বন্ধে র, এবং ভবষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব আছে। অস্াপি 

বগুড়া রঙ্গপুর দিনাজপুরে কর্মমকারকে ক, অধিকরণে ত আছে । শ্ুন্যপুরাণে এক স্থানে 

হাম (আমি ) আছে, বহু স্থানে তুমার, এথি ( এই স্থানে ), সেখি (সেই স্থানে ) আছে। 

দিনাঞ্জপুর বগুড়ায় হামি, দিনাজপুরে তুমার, বগুড়া রঙ্গপুরে সেটি সেটে আছে। পূর্ব 

শবের শ্বরের বিগ্রকর্ষ উল্লেখ কর গিয়াছে । তাহাও দক্ষিণরাঢ়ে পাই না।* 

গ্রন্থা্তীরে দেখা যাইবে, রাট়ের ভাষ। জ্রুত পরিবন্তিত হইয়াছে । সেই কারণে শৃগ্ভপুরাণের 

বিশেষত্ব গুলি অত্যন্ত নূতন বোধ হয়। কোন ধারার শুধু আদি ও অন্ত দেখিলে ক্রম- 
(বিবর্তন বুঝিতে পার! যায় না । মাঝের পদগুলি বসাইতে ধারার একত্বে সন্দেহ থাকে না 

এখন শুন্তপুরাণের শব্ধ দেখিবার কথ!। কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্য অসীম বোধ হয় ন1। 

ন্মুতরাং শঝের নীরস তালিকা উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম না । | 

শ্রীযোগেশচক্দ্র রায় ।.. 

* রংপুরের জুীদের যুখেশুন। যে ময়নামতীর গানের উল্লেখ কর! গিয়াছে, তাহাতেও অধিকরণ কারকে 
ত, কর্প ও সম্বন্ধ-কারকে ক পাইতেছি। যথা, 

“তে।মাফে মারিবে মঞন! পেটত পাও দিঅ|।* 

: ( পেটে ব। পেটেতে প। দি! ভোমাকে ময়না মারিবে ) 

“অবিবারক দিন। ভ।ণ্ডের অধোগতি !” 

(রধিষায়ের দিনে) 

“কাম কোদা নাই ঘেটাক ভাদাই ধানের কুড়া।” 

( ঘেটার কাঁমক্রোধ নাই, যেন ভাদই (তাদ্রম/সের ) ধানের কুড়। 1)। কুড়া--জবিখণ্ (1) 
+ আমার লিখিত বাঙ্গালাব্যযাকরণে শকের বিভক্তি ও প্রত্যয়ের আলে।চনাঁয় শৃন্তপুরাণেদ বিশেবস্বগুলির 

খিঢার কর। যাইধে। এখানে পুনকুক্তি নিশ্রযয়োজন। 



“শৃহ্যপুরাণ” সম্বন্ধে মন্তব্য 
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তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তাহার বর্তমান 

প্রবন্ধের উপর কোনরূপ মতগ্রকাশ করিবার ইচ্ছা! ছিলনা, কিন্ত তিনি প্রবন্ধ মধ্যে আমার 

মত জানিবার জন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ আমার যাহা বস্তব্য আছে, তাৰ! 

অতি সংক্ষেপে জানাইতেছি। 

প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন "শৃন্ভপুরাণখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বহু ইতিহাস 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান দৃঢ় করিতে পারেন নাই ।* (২০৩ পৃঃ) যোগেশবাবুর 

এই অ'ভযোগটা সমীচীন মনে করি না। আমি শূন্তপুরাণের মুখবন্ধে ২1%* ও ২) পৃষ্ঠায় 
গ্রস্থকারের সময় ও গ্রস্থকারের বাসস্থান সন্বত্ধে আলোচন। করিয়াছ। যোগেশবাবুও পরে 

শহ্যপুরাণের রচনাস্থান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, প্নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়ছেন, মধারাটের 

হ্বারকেশ্বর ন্দীতীরে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শব্দের সহিত শ্ুন্ত- 

পুরাণের শবের মিল আছে । এই হেতু স্ুলতঃ রাঢ়ের ভাষা বলিতেছি।” (২১৩ পৃঃ) সুতরাং 

শরন্ধাম্পদ যোগেশবাবু এরূপ ছুই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন কেন ? তিনি পিখিয়াছেন, ' শৃন্ত- 

পুরাণ শ্বেতনীলাদি পাচ প্রসন্ধ ধন্মপগ্ডিতের অন্ততম রামাই পণ্ডতের লেখা নহে । উহ্! 

পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পারে না। উহ! খুঃ একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত ।৮ (২০৪ 

পৃঃ) উত্তরে আমার বক্তব্য-_যখন ধর্মপড্ডিতগণ আবহমানকাল এই গ্রস্থথানিকে ই ধর্্মপুজা প্রব- 

তক রামাইপগ্ডিতের রচনা বলিয়! প্রকাশ করিতেছেন, যখন ঘনরাম প্রসৃতি ধর্মমঙ্গলের কবিগণ 

রামাই পণ্ডিতকেই ধর্ম্মপুজার পঞ্চতিকার বায় কীর্তন করিয়াছেন, আলোচ্য শুন্তপুরাণে 

যখন পুজা-পদ্ধতির অভাব নাই, এবং এখানিকে পদ্ধতি বলিয়। ধর্মপণ্ডিতগণ আজও গ্রহণ 

করিয়া আঁসিতেছেন, তখন কি করিয়া বলিব যে এখানি ধর্ম্মপুজা প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত- 

রচিত পদ্ধতি নহে? যোগেশবাবু বোধ হয় অবগত আছেন যে, এদেশে নন্দিকেশ্বরপুরাণ 

ও কালিকাপুযাণ অন্তরসারে হুর্গোৎ্সব হইয়। থাকে । অথচ উভয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সেহরূপ 

রামাই পাণুত শূন্তপুরাণে যে ধর্শপুজার পদ্ধাতি নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন, তাহাকে শৃন্থপুরাণীয় 

ধর্মগৃজাপদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিতে পারি। যোগেশবাবু পরে আবার লিখিয়াছেন--”পুজা 

পদ্ধতি বাঙ্গাল ভাষায় হুইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকবার আশ। কর! যায়। আলোচ্য 

গ্রন্থের ছুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৮৫ পৃষ্ঠে তীর্থ আবাহনে সংস্কত মগ্তর আছে। এই- 

টুক পদ্ধতি ।” (২৯৬ পৃঃ) 

যোগেশবাবুর বিশ্ব।স, সংস্ক্ত মন্ত্রনা থাকিলে বুঝি পদ্ধতি হয় না। কিন্ত তিনি যদি 

গালনের পদ্ধতি আগ্োপাস্ত অআলোচন! করেন, তাহ! হইলে বুঝিতে পারিবেন যে গাজনের 
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সময় সন্যানীর! প্রকৃত পুজা বাতীত নান। হাবভাবে যে নর্তন কীর্তন করিয়া থাকে, তাহাদের 
উ্তিও পদ্ধতি ব| পুজার রীতি বলিয় গণা। নুহদ্বর রামেন্্রসুন্দর ব্রিবেদী মহাশয় ১৩১৪ 

সালের সাহত্যপরিষৎপন্রিকায় পগ্রাম্যদেবতা* প্রবন্ধে এরূপ পদ্ধতির আভাস দিয়াছেন, 
স্থতরাং গান ও কথা আছে বলিরা শুন্পুরাণের ২য় অংশ জলপাবন হইতে ৪৮শ তাঅধারপ 

পধ্যস্ত অংশকে কেন আমর! পদ্ধতি বলিয়! ধরিধ ন1? রাটে জামালপুরে এখনও মহাসমারোহে 

ধর্মের গাজন হইয়। থাকে৷ তৎকালে উত্ত সমুদয় অংশটাই ধর্ম্নপূজার পদ্ধতি বলিয়াই গৃহীত 

হইয়। থাকে। তাই আমিও শৃন্তপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়াছি "শুন্যপুরাণ সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়! 

গণা ছিল না, বরং ধর্শাপৃজার পদ্ধতি গ্রন্থ বলিয়াই গণ্য ছিল। তবে পরবর্তীকালে এই 

পুরাণমধ্যে অপর কোন কোন বিষয় সংযোদিত করিয়া সঙ্গীতের উপযোগী করিবার চেষ্টা 
কর! হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য এই শৃন্যপুরাণ মধ্যে ছুই এক 
ছলে রাগরাগিণী দেখিলেই তাহ! মনে হইবে। কিন্তু ধর্মসম্প্রদায়ের মধো এখানি তাহাদের 

প্রধান ধর্শগ্রস্থ বলিয়! সমাদৃত হইলেও কখনও সন্গীতগ্রস্থ বলিয় গণ্য হয় নাই।” 
আলোচ্য শূন্পুর।ণকে ফোগেশবাবু খুষ্টায় ১১শ শতাব্দীর পরবর্তী বলিতেছেন, ইহার কারণ 

এই যে ইহাতে জগন্নাথদেবের নাম আছে। তাহার মত “পুরীর বর্তমান মন্দির খুঃ ১২শ 

শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বেও জগন্নাথদেব ছিলেন, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ ন। 
পাইলে দেশ দেশাস্তরে তাহার খ্যাতি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।” €২০৮ পৃঃ) 

পুরীর মন্দির খুষ্টীয় ১২শ শতাবের প্রথমে নির্মিত হইলেও জগনাথদেবের নাম তাহার বনু 

পূর্বেই যে বঙ্গদেশে পহ্ছিয়াছিল তাহাতে সনেহ নাই। ব্রাদ্পুরাণে জগন্নাথের প্রসঙ্গ 

আছে। থুষ্টীর ১২শ শতাৰে রাজা বশ্লালসেন তাহার দানসাগর গ্রন্থের বনুস্থানে উক্ত ব্রাঙ্গ- 

পুরাণের শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । এন প স্থলে ব্রাক্মপুরাণ যে তাহার বহুপূর্বে রচিত হুইয়া- 
ছিল এবং এই মহাপুরাণ খানি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 

যোগেশবাবু "গৌসাই” শব্দ দেখিয়া! ভাবিয়াছেন যে শূন্যপুরাণের যে যে অংশে এ শব্টী 

আছে, তাহা মহা প্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্তী । কিন্তু য্দি তিনি শ্রটৈতন্তদ্দেবের পুর্বববন্তী চণ্তী- 
দান ও বিগ্ভাপতির পদ, কৃন্তিবাদের রামায়ণ ও গুণরাজ খর শ্রীকৃষ্খবজমম পাঠ করিতেন, 

তাহা হইলে এনপ ভ্রান্ত ধারণ! তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। আমিও স্পষ্টভাবে বলিয়াছি 

যে এই স্তুপ্রাচীন গ্রন্থের উপর অনেক হাত পড়িয়াছে। অনি প্রাচীন ভাষা পরবস্তীকালে 

ক্রমেই অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য হইতে থাকে, সেই সময় তাহার টাকা টিগ্লনী বা! সময়োপযোগী 

করিয়! লইবার চেষ্টা হয়, এই কারণে শুন্তপুরাণের সংস্কত অংশের উপর হাত ন পড়িলেও 
বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ হাত পড়িয়াছিল। তাহাতে প্রাচীন ভাষা অনেকটা আধুনিক 

ভাব ধারণ করিলেও মুল বিষয়টা নষ্ট হয় নাই। ধাহার! মহাযান বৌদ্ধদিগের আগিগ্রন্থ- 

গুলি দেখিয়াছেন, তাহারা সকলেই স্বীকার করিবেন; ধে একই কথ! শত শত বার 'উত্ত 
হইয়াছে । এই দোষ শৃন্তপুরাণের সর্বর দৃষ্ট হয়, ইহাও প্রাচীনতার একটা অজ | . 



লন ১৩১৬ ] শৃন্যপুরাণ সম্বন্ধে মস্তব্য ২২৩ 

মাননীর সারদাচরণ মিত্র মহাশয় রমাইপত্তিতের ধর্মমঙ্গল পাইয়াছেন, এ গ্রন্থখানি বেশী- 

দিনের প্রাটীন নহে, ছুই কি আড়াই শত বর্ষের মধ্যে রচিত হইয়াছে। মাননীয় মিশর 

মহাশয় শূন্পুরাণ ও রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল আলোঁচন! করিয়! দেখাইয়।ছেন, উভয় গ্রন্থের 
ভাষার আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখানে বলিয়া! রাখি যে, শুন্তপুরাণ-রচগ্লিতার নাম 
রামাই পণ্ডিত এবং ধর্মমমঙগল-রচয়িতাঁর নাম রমাই পণ্ডিত। রামাই.ও রমাই কখন এক 
বাক্তি নহেন। 

শৃন্পুরাঁণে যে পাচ জন পঙ্ডিতের উল্লেখ আছে, তাহাও রূপক বলিয়৷ আমার বাস | 

শ্বেত, নীল, কাংস্ত" ৪ তাঅবর্ণ রামাই, এ ছাড়। যে শৃন্স্থ গেসাইপত্ডিতের উল্লেখ আছে, 
এই পাঁচটাকে মহাযান বৌদ্ধ সন্প্রধায়ের উপান্ত পাচ জন বোধিসত্বের আভান বলিয়াই 
মনে করি। যে কোন আধুনিক বৌদ্ধচৈত্যে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, পঞ্চবোধিসত্ব ও তাহাদের 
বাহনের চির দেখা ঘায়। বর্তমান নেপালী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, প্রথম” আদিবুদ্ধ 
বা স্বয়স্ত,$ তাহারই জ্যোতিঃ হইতে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্বম্তব, অমিতাভ ও অমোঘ- 

সিদ্ধি এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ এবং এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ ও গাহাদের স্ব স্ব শক্তি হইতে পঞ্চধ্যানী 
বোধিসত্বের আবির্ভাব। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও পঞ্চ বোধিসব্বের রূপ যথাক্রমে শ্বেত, নীল, 

পীত, লোহিত ও হরিৎ। এক্ষণে (কলিযুগে ) ধর্থ বোধিসন্ব পল্পপাণির অধিকার চলিতেছে। 

তিব্বতের দলইলাম! যেমন পদ্মপাণি বোধিসত্বের অবতার বলিয়া পরিচিত, সম্ভবতঃ রামাই 

পণ্ডিতও সেইরূপ আপনাকে পঞ্মপাণি বোধিসত্ব মনে করিতেন। এই জন্তই বোধ হয় 

তিনি পদ্মপাণির স্তায় লোহিত বা তাম্রবর্ণ চি্ধারণ করিতেন। বৌদ্ধ চৈত্যের চারিদিকে 

চারিজন দণ্ডায়মান খোধিসত্ব এবং ভীহাদের শক্তি ব| ( ঘটদাসী) এবং প্রধান অন্ুচর 

বা (কোটাল) দৃষ্ট হয়। রাজ| হরিচজ্জ তাহাই দর্শন করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত 

আপনার ন্যায় তাহাদেরও সাক্ষাৎ আবির্ভাব কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শুহ্যপুরাণে পঞ্চম: 

ব৷ শুন্তস্থ গৌপাই পণ্ডিতের যে উল্লেখ আছে, তিনিই বৈরোচন নামক বুদ্ধ বা নিরঞ্জন 
ধর্ম, শৃন্তপুরাণের স্ষ্টিপত্তনে ও সকল ধর্ণমঙ্গল গ্রন্থে তাহার প্রধান পারিষদ উলুক ও 
স্তাহার আদিশক্তি অভয়ার উল্লেখ আছে। বোধিসত্বরূপী বিভিন্ন পণ্ডিত প্রসঙ্গ হইতে মনে 

হয় যে, পূর্ববকালে পঞ্চধঠানী বুদ্ধের ও তাহাদের পুত্ররূগী পঞ্চ বোধিসত্বের উপাসক উপাসিক! 
বিভিন্ন দল ছিল, নেই সকল উপাসিক ও উপানিকার! গতি ও আমিনী আখ্যায় পরিচিত ছিল। 

যোগেশ বাবু মনে করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত অন্তের নিকট শুনিয়! আপনার গ্রস্থরচনা 

করিয়াছেন। প্ররুতগ্রস্তাবে তাহা নহে। পণ্ডিতের আদ্দিকথা হইতে জান! বাঁ যে, 

্ "স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে। 
শিক্ষা কয়ে নান! শাস্ত্র শুনি বিস্তমাঁনে ॥৮ 

স্তরাং রামাই পণ্ডিত যে ভারতী কীর্তন করিয়াছেন, তাহা. তাহার পিতার ্বরূপ ধর্মম- 

নিরঞ্জনের নিকট গুনিয্/। অপর কাহারও নিকট হইতে নছে। ধ্যানী বুদ্ধ অমিভাত 
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ধেমন বোধিসত্ব পদ্সপাণির জনকম্বরূপ, এখানেও ধর্মনিরঞ্জন সেইরূপ রামাই পণ্ডিতের 
জনকম্বরূপ হইতেছেন। মর 

আলোচ্য শুন্তপুরাণে হাজার বর্ষের প্রাচীন বাঙাল! ভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা 

পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার কারণ পুর্বে লিখিয়াছ। এ সকল শবসংগ্রহের 
জন্ত রাঢ়দেশ ছাড়িয়া স্থদূর বরিশাল বা পূর্ববঙ্গে যাইবার আবশ্যক দেখি না। এখন 

যে শব্দ রাট়ে প্রচলিত নাই, পুর্বে তাহ! যথেষ্ট প্রচলিত ছিল; তাহার গ্রমাণের অভাব 
নাই। কবিকক্কগচণ্তী ধুভ অনেক রাট়ীর গ্রামা শব দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে 
পারে। পরবস্তী কালে যাবনিক শব গৃহীত হওয়! কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যোগেশবাবু 

যে গুলিকে যাবনিক বলিম্ব! গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই হিন্দী শব্দ। এ শদগুলি 

কোন্ সময়ে বাঙ্গাল। ভাষায় প্রবিষ্ট হয়, তাহা ম্বতস্থ ভাবে আলোচনার ব্ষয়। 
আমার “বোধ হয় যোগেশ বাবুও কতকগুলি শব্খের ঠিক অর্থ করিতে পারেন নাই। 

উদাহরণ প্ল্থনার খেড় মন্দির” | (২১৪ পৃঃ) এখানে খেড়” শব্ষের তিনিও “খড়? 

অর্থ করিয়াছেন। কিন্ত “সোণার খড়ের মন্দির হইল এষেন 'সোণার পাথরবাটার' 

মত। বাস্তবিক এখানে *খেড়” শব্ধের অর্থ “খেল” অর্থাৎ কেলিমান্দর । উতৎ্কলবাপী যোগেশ 

বাবু একটু সামান্ত চেষ্টা করিলেই প্রাচীন উৎকল-সাহিত্যে থেড়' শবের ভূরিগ্রয়োগ ও তাহার 

“খেল? বা “কেলি অর্থ বাহির করিতে পারিবেন। ূ 

যাহ! হউক শৃন্তপুরাণ খানি আমরা বর্তমান যে আকারে পাই না কেন, ইহার মধ্যে 

গ্রায় সহত্্র বর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন, বৌদ্ধযুংগর বিকৃত সন্ধরন্মের বিস্ময়জনক স্মৃতি এবং 
 ধর্দপুজার পদ্ধতি রহিয়াছে । এই গ্রন্থধানি নানা |দকৃ দিয়! আলোচন! ও বিচার করিবার 

লময় আসিয়াছে। 

পত্রিকা-সম্পাদক। 



আয়ুর্ধেদের অস্থিবিদ্ধ 

মীমাংসা সমালোচন। 

শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহনধর মজুমদার কাব্যতীর্থরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলামূ। 

যেরূপ গুণগ্রাম থাকিলে এইরূপ গভীর বিষয়ের সমালোচনা বা মীমাংসা সম্ভব হয়, এইরূপ 

গুণগ্রাম উক্ত মজুমদার মহাশয়ের বেশ আছে জানিয়াই আমি প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযোগের 

সহিত পাঁঠ করিয়াছি । ধিশেষতঃ এখন ইনি দয়ানন্দ এংগ্লেভেদিক্ বিগ্ভালয়ের আয়ুর্বেদ ধ্যা- 

পক। সুতরাং আফুর্বেদের অস্থিবিগ্ভার মীমাংসা-হুত্রে তাহার নিকট হইতে কিছু নুতন তত্ব 

জানিতে পারিব আশা ছিল। কিন্ত প্রবন্ধ পাঠে বুঝিতে পারিলাম বস্ততঃ ইহা তিমি নিতাস্ত 
অন্থরোধে ঠেকিয়াই লিখিয়াছেন । এই কার্য অনুরোধে হয় না । অনুরোধে লিখিত বিবাহের 

অভিনন্দনপত্রে যেব্ধপ বর্ষা খতুতে বসন্তের বর্ণনা থাকে ; অন্তরোধে ঠেকিয়া গায়ককে যেরূপ 

মধ্যন্দিনে বেহাগ গাইতে হয়, শদ্ধেয় বন্ধ কাব্যতীর্থ মহাঁশয়ও বোধ হয় সেইরূপ নিতাস্ত 

অনিচ্ছাসত্বে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নতুবা প্রবন্ধ এইরূপ হইত ন|। 
খবি-বাক্যে আমার অনাস্থা নাই। পরস্ত চরক ও সুশ্রত যে আর্ধ-গ্রস্থ নহে এবং বন 

আর্বগ্রস্থ যে লিপিকার প্রমাদ বশতঃ অনার্ধ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার 

করিবেন । চরক ও সুশ্রতের অনার্ধত্ব সম্বন্ধে "বোধ হয়” “সম্ভবতঃ” বলিয়া নিজের মন্তব্য 

প্রকাঁশ করা অপেক্ষা খবিতুল্য সন্মানভাজন বাঁগভটের উক্তিই বলিতেছি-_ 
*খধিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্যুক্তা চরকন্থশ্রতো । 
ভেলাগ্াঃ কিং ন পঠ্যন্তে তন্মাদ্ গ্রানথং সুভাষিতম্ ॥* 

টীকা ।--নন্ত কিমম্মাকমুপকারকত্বাদিদ্বারেণ খষিপ্রণীতমেব তস্ত্রমন্ুরাগবশাদধেব্যমিতা1- 

শঙ্ক্যাহ,__খষিগ্রণীত ইতি। যদি খষিপ্রনীতে গ্রীতিস্ততশ্চর কসুশ্রতাখ্যো হিত্বা ভেড়- 

জাতুকর্ণাদিমুনি প্রণীতানি কিমিতি ন পঠান্তে সর্কেণৈব বৈগ্থবৃন্দেন। অপিতু স্থভাষিতপ্রিয়তয়া- 

চরকলুশ্রুতৌ বাহুল্যেন যথা পঠ্যেতে ন তথা ভেড়াদয়ঃ। তস্মাৎস্থিতমেততৎ্ স্ঈভাষিতং 
গ্রাহ্থম্।. নতু মুনিপ্রনীতমেৰ তন্রম্। অতশ্চরকম্ুশ্রতবদ্ অনার্ধমপীদ্ং গুণবন্ধান্মতিমন্তি- 

গ্রাহামেব 

(কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্রসেনকবিরঞ্জনসম্পাদিত সটাকবাগ্ভট উত্তরস্থান ৪০ অধ্যায় ৫৩ শ্লোক 1) 

বোধ হয় ইহার ভাষান্তর আবশ্ঠক হইবে না। ধীহাঁরা বর্তমান চরক ও সুশ্রতকে “আর্য” 

ভাবিয়া! সমালোচনার অতীত মনে করেন, আমি তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলাম 

“তবে খধিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া ধাহার! বৃথা জল্পন! ব। তর্কের আশ্রয় গ্রহণ 

করিবেন, আমি তীহার্দিগকে দূর হইতে নমস্কার করিতেছি ।” হইতে পাঁরে ইহা রাজস। 
৯৯ 
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পরস্ধ ইহ! সন্ছগ্ন তমঃ নহে । অসমর্থের ত্যাগ বা ্ষমা সবগুণের পরিচয় নাহ। শোকা- 

তুরের নৈরাগ্য শ্শানহিতিকাল পর্যন্ত স্ারী) ইহাও মোহজ, সন্জ নহ। 

আমার প্রবর্ধের মীমাংসাস্হূল বদ্ধু যে অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার 

আঙোচন! আবগ্যক্ক। মীমাংসক মহাশয় ডণ বাক্য অগ্ুসারে “চেষ্টাবান্, অধ “চল' করিতে 

অভিলাহী। এখানে আমি ঘি দিজ্ঞাণা ক্র এই চল ক্রিয়াটা কি? করে কে? এই 

প্রশ্নের উত্তরে মীমাসক মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে, চলক্রিয়া গতির নামান্তর এবং 

ফর্তৃবাচ্ঠো অ প্রতায় করিয়া যখন চল পদ শিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন উহার কর্তাও সদ্ধি। এতা'বতা 

নত ও উন্নত কিয়া ও চল ধাতুৰ অর্থে বিরোধ থাকিতেছে না। সুতরাং মীমাংসককথিত 

ংঘোগ বিচাগ প্রন্ৃঠি কথার অবদরই নাই। বিশেষতঃ মীমাংসককথিত “যে স্থলে সন্ধিগুলি 

স্থানচাত হয় অর্থাৎ এদিক ওদিক্ ঘুরিয়! বেড়ায়, সেই সদ্ধিকেই চল বলা যায়” এই কথার 
সহিত তাহার “চেষ্টাবান্ শব্দের অথ নির্বাচনের তর্ক মিলাইলে পাঠক, কোন পথে যাইবেন 

বলিতে পারি না । 

বদ্ধুবব কাব্যতীর্থ মহাশগ্র কশেরুকা-সন্ধিকে অচল শেণীর অন্তর্গত করিবার জন্য যে অযথা 

চেষ্ট। করিয়াছেন তাহ! নিতান্ত ঝালোচিত। টীকাকারের মতকে স্ুশ্রতের মত বলিয়া প্রতিপন্ন 

করিবার চেষ্টা কেন? ধাহার' সুশ্রতে কতশখম তাঁহারা জানেন টীকাকারগণের সময়ই নুশ্রতের 

অনেক পাঠান্তর ঘয়াছিল। স্থতরাং কোনট! ঠিক তাহা টীকাঁকারগণ নিজেরাই স্থির করিতে 

পারেন নাই। এরূপ স্থলে টীকাঁকারের মত কোন কালেই সুশ্রতের মত বলিয়। গৃহীত হইতে 
পারেনা । যদিই বা গ্রাহ্া হয়, তাহাও আমার মতের অনুকূল। গ্রাবাস্থি ও পৃষ্ঠবংশের 

অঠিগত গঠন ও কার্য গায় তুল্য । স্থন্রাং গ্রীবান্থি চল হইলে পৃষ্ঠবংশকে চল না বপিবার 
হেতকি? হি ও সন্ধর গঠন এবং কার্ধা বিচার করিলে কশেরুকা সন্ধিসমূহকে চলাচল 

বলাই উচিচ। আধুনিক বিজ্ঞানমতেও তাহাই ( 80001758101)19815 ব1100190 101018 )। 

গ্রতর শব্দে ভেলক বুঝায় ইহ! ডহনের মতে সত্য। কিন্ত ভেলক অর্থে নৌকা বুঝাইবে 
ইভ! কে বলিল? ডেল। ও নোকা যে সম্পূর্ন শ্বতপ্ন তাহা! বালকেও জানে । তৎপর তিনি 
যে প্রতাক্ষ কবাইতে চ হিয়াছেন তাহার মূল্য বুঝিতেও বাকী নাই। সৌভাগাক্রমে লাহোরে 
যখন ভিনি 'এ কথার 'অবতারণা করেন, তখন আমি তাহাকে কশেরুকাস্থির সম্মুখ ও পশ্চাৎ 

নির্দেশ করিতে বলি। ফলে হিনি কশেরুকার উচ্চ অংশকে (7০০৪৪3 0% 98711078) সমুখস্থ 

অর্থাৎ উদরের দিকের অংশ বলেন এবং এ উচ্চ অংশ কি ভাবে থাকে তাহাও ঠিক নির্দেশ 
করি'তি পারেন নাই। বন্ধুবর প্রতাক্ষাকে যত সোজা মনে করেন, ইচা তত সোজা নহে । ইহার 

মতে উচ্চ মংশটী নৌকার একটী গলই এবং গোল অংশটা নৌকার মধার্দেশ। পআকাঠা 
নায়ের তিনটা গলই” একপ প্রবাদ পূর্বধঙ্গে গ্রচলিত আছে। কিন্ত একটী গলইঈ-ওয়ালা 

নৌকার কথা জানি না। প্রতর শবের অর্থনির্বাচনে আমি ডবনের বিরুদ্ধে যাই নাই 

বলিয়াই বিশ্বাস। ভেল! যেরূপ জলে ভাসে সেই একখান! অস্থির উপর আর একখানা অস্থি 
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পিস্তঠভাবে থাকিয়। বেশ থখেলিরা থাকে । আমি প্রতর শপে ইহাই বুঝিম্াছি। এখন পাঠক 

বিচার করিবেন । 

কোষ্ঠ শব্দ বিচার করিতে যাইয়া! মীমাংসক বন্ধু অনেক কথা বলিয়াছেন। ক্ামি কেন 

কোষ্ঠ শবের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যদি ইনি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এত 

বাজে কথা শুনতে হইত না । যে অঙিসদ্ধিমুহের উল্লেখ কোষ্ঠগত সন্ষির সহত 

করা উচিত ছিল, পেই ফুসফুস শিখ আছ্সঞ্জিরি গণন। উওমাঞ্গর সঞ্চির শহিত 

কর! হইল কেন? বিশেষতঃ 2ুশ্র“ত এই অহিগুলিপ বিবরণ পুব্বে দেওয়াই হয় নাই॥ 

এরূপ স্থলে ইহাকে ভূল-পাঠ বলা যাঁয় নাকি? মীমাংনক মহাশয় আমার যে কোষ্ঠসমুগ 

শবাটী ভ্রম বপিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি । এখানে কোঁষ্ঠই হইবে । তবে যদ্দি 

তিনি আমার পরী পাঠ পম্থতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপান বাধুর স্থান পধ্যন্ত সমুদায় 

ংশটাকে বুঝাইতেছে” এই টুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে তিনি আমার উদ্দেশ 
বুঝিতে পারিতেন এবং উদ্দারতাঁর পরিচয়ও পাইতাম। তথাপি আমি এই ভ্রম স্বীকার করিয়া 

তাহার (নিকট কৃতক্ঞত! প্রকাশ করিতেছি । 

আমি যে সাতটী প্রশ্ন করিয়া এক আপত্তি উত্থাপন করিয়।ছি তাহার উত্তর মীমাংসক 

মহাশয় করিয়াছেন। আমার আপত্তির হেতু নির্ধ্ধাচনে কবিরাজ মহাশয় মহাত্রম 
করিয়াছেন। আযুর্ধেদের উপর অনাস্থ! বা অন্ক্তি উৎপাদন এই আপত্তির হেতু নহে। 

আযুত্্বদের সম্যক আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্ঠ। পরস্ত মীমাংসক মহাশয়ের উত্তরের ফলে 

আযুর্বেদের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা অভক্তির উদয় হওয়াই সম্ভাবন] । 

মীমাংসক মহাশয় আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে যে কয়েকটা পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, 

তাহ! কি স্থশ্মতের ? অথবা অন্ত গ্রন্থের ? সুশ্রুতর এরূপ পাঠান্তর কোথা পাইলেন তাহা 

লিখিমা দিলে বাধিত হইতাম অন্ত গ্রন্থের হইলে তাহ! কি স্ুশ্রতবৎ প্রাচীন কোনও গ্রন্থ 

অথবা ভাব প্রকাশ প্রভৃতির ভ্াঁয় অর্বাচীন গ্রস্থই তাহার অবলম্বন । মীমাংক মতাশযর 

পাঠের স্থিরত্ব সব্ঘান্ধ্ট সন্ধিঞ্ধ। অথচ একটা উত্তর করিতে তইবে। ইহা কেবল 

শপাঠ লাগান” বই অন্য কিছু কি? এইরূপ প্রবৃত্তি লইয়৷ মীমাংদকের উচ্চ আসন গ্রহণ 

করা উচিত হয় নাই। | 

মীমাংসক মহাশয় বলিতেছেন, “এই ক নাড়ীকে হৃদয়ল্ক্লামনিবদ্ধ বলিবার অভিপ্রায় 
এই যে এই নাড়ীর সহিত হৃদয়-ক্লোম, নে যকৃৎ প্রভৃতির নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ আছে। অতঃ- 

পর তাহ! দেখান হইবে । এই একটী নাঁড়ীই বক্ষঃ প্রদেশে ধাবিত হুইয়-বন্ত অংশে বিভক্ত 

হইয়াছে ।” অঙবিনশ্চয় বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বটে । 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যাহ। বলিয়াছেন তাহা আমার আপত্তির অনুকূল নহে। 

তীয় গ্রশ্রের উত্তরে মীমাংসকও সন্দিগ্ধ। তবে তিলি যদি ব্চনগুলির প্রাফাশিকতা 

সাধারণের গোঁচয় করিতেন, তাহ হইলে ভাল হইত । 
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চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের স্তায়। 
পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাঁর বিচার ভার পাঠকের 

উপরই দিতেছি। ইহার কে।ন্ কথাটা যে প্রতিবাদ তাহ! বুঝিতে পারি না। তবে ইনি 

বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন যে, সদ্ধি ছুই শত দশ থাকা মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, 

কিন্ত এই দপ্ধি আরও অধিক হইবে ।” ইহার প্রামাণিকত্ব কোথা? লিখিলে ভাল হইত 

নাকি? 

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরেও মীমাংসক পাঠ।স্তর দেখাইয়ছেন, কিন্তু তাহার এমাণ নাই। অপিচ 
নাগাজ্জুন প্রতি বলিয়াছেন বলিয়! যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ দেওয়া হয় নাই 

কেন? কোন্ গ্রন্থে কোন্ অধ্যায়ে এরূপ প্রমাণ আছে। উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের 
উত্তরের মড, | 

সপ্তম প্রশ্নের উতরে হৃদয় অর্থে বক্ষঃগ্রদেশ করিয়াছেন। এই বঙক্ষঃপ্রদেশ বলিতে 

কি বুঝিতে পারি? ক নাড়ীর সহিত ব্ক্ষঃ প্রদেশের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্ত ইহার 
সহিত যাহার প্রধান সম্বন্ধ সেই ফুসফুসের উল্লেখ নাই কেন? ক্লোম পিপাপাস্থানও তিন। 

এ পুরাতন কথা । বন্ততঃ এটী কি, তাহ। মীমাংপক মহাশয় দ্বেখাইর! দিতে পারেন কি? 

শ্ীবুক্ত কবিরা বিরজাচরণ গুপ্তের মতে ক্লোম অর্থ ফুসফুসের দক্ষিণ অংশ। মীমাংদক 

মহাশয় শাহাই বলিবেন ক? ৃ 

অহ্িসঙ্ষির স্থান নির্দেশে গ্রন্থকার “ব্যাকুব” নাও হইতে পাঁরেন। কিন্ত লিপিকার ব! 

মুদ্রাকরের পব্যাকুবি ত [চরপ্রসিদ্ধ। সেকথা যাউক, পরস্ত মীমাংমক মহাশয় সুশ্রতের যে 

স্থানটীকে উদাহরণ স্বরূপ মনে করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা উদাহরণ কি ন| নিঃসন্দেহে বল! 

যায় না। মোট সদ্ধি সংখ্যা ২১* তন্মধ্যে ১৬৯ টাকে উদ্দাহরণ স্বরূপ প্রকাশ করিলে বাকী 

৪১টা মাত্র থাকে। উদাহরণের এইরূপ রীতি কি? যেখানে উদ্রাহত বস্ত বহু, সেখানে 

সামান্ত মাত্র কয়েকটার নাম বলিয়! প্রভৃতি বা ইত্যাদি দ্বার বাকা সমাপ্তি কর! হয়। উদাহরণের 
এই নিয়ম । স্ুশ্রতে আমার বাকের উদাহরণ বিস্তর পাওয়া যাইবে। কেবল মাত্র সুত্র- 

স্থানের নবম অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠক এ কথার লত্যত। উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
কিরূপে মুলগ্রস্থের অর্থলোপ করিতে হয়ঃ তাহার উদাহরণ, মীমাংসক মহাশয় সুন্দরভাবে 

দিয়াছেন। মীমাংসক মহাশয় সুশ্রতের “তেষামঙ্ত্ুলিমণিবন্ধগুল্ফ” ইত্যাদি সংস্কৃত অংশ উদ্ধার 

করিয়। পরে “ইহার অর্থ এই যে অঙ্গুণী,_ মণিবধ্ধ, গুলফ, জানু এবং কুর্পর প্রভৃতি কোর সন্ধির 

উদাহরণ স্থানীয় ।” এবং “এইরূপ কক্ষা, বঙ্ক্ষণ, দন্ত গ্রভৃতি উদুখল-সদ্ধির উদাহরণ স্থানীয় ।” 

ইত্যাদি বলিয়াছেন। প্ররন্থৃতি শব্দটা মীমাংসকের নিজন্ব। মুলে প্রভৃতি শব্দ থাকিলে সৰ 
গোল চুকিয়া যাইত। বৈস্তকশান্ত্রনভিজ্ঞ পাঠকগণের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া নিজের 
'মত' স্থাপনের. আর়ান। প্শতংবদ” -স্থলে এরূপ ধুলি নিক্ষেপের ব্যবস্থা! সন্দর হুইতে 

পারে । কিন্ত "পিখ* স্থলট| বড় শক্ত ।- এই জন্ভই না প্শতং বদ মা লিখ”। পক্ষান্তরে 
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মামাংসক মহাশয়ের ব্যাখ্যা যদি স্বীকার করিয়াই লওয়! হয়, তাহা হইলে তিনি কি বলিতে 

দিবেন যে কোর সন্ধি'9 উদৃখল সন্ধি আর কোথা আছে? 

মীমাংসক মহাশয় আমার উপর একটা অযথ দেধারোপ করিয়াছেন। আমি কোথাও 

স্থঞ্ুতের ভুল ধরি নাই। আমার জ্ঞান অল্ন। সুতরাং এরূপ আলোচনায় সদেছের 

অবকাশ যেখানে যাহ। হইয়াছে তাহা বলিয়াছি। এরূপ আলোচনায় মীমাংসক মহাশয় 

সন্দিগ্ধ স্থলে তাহার নিজের “মনগড়1” ব্যাখাকেই যদি শিষ্ট সম্মত মনে করেন এবং ইহাই 

যদি শান্ত্রালোচনার সাধুপথ মনে করেন তবে আমি নাচার। 

আর একটী প্ঘরগড়।” ব্যাখ্যার নমুন! দেখাইতেছি। 'প্তজ্ন্তই তিনি (হুশ্রুত ?) 

সন্ধির বর্ণনা এরসঙ্গে বলিয়াছেন যে যদিও উদাহরণ সমস্ত গুলি সন্ধি দেখান হয় নাই তথাপি 

সদ্ধির যে সকল নাম কর! হইল, অনুস্ত সন্ধিগুলিও তাহাদেরই অন্তরভূক্ত হইবে ।” মীমাংসক 

মহাশয় তাহার নিজের কথা স্ুশ্রতের দোহাই দিয়া বলিতেছেন। ,সুশ্ররতে এমন কথ! 

কোথাও লাঁই। মীমাংসক মহাশয় প্রথমে ইহ! সুশ্ররতের বাক্য বলিয়া সামলাইতে ন! 

পারিয়া তৎপরক্ষণেই অন্ত সুর ধরিলেন, ষণ। “এই অভিপ্রায়েই সুক্রুত বলিতেছেন যে 

“তেষাং নমভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতা”। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও এস্থলে 

নাম উল্লেখ করিয়া সমস্ত সদ্ষির.আকৃতি বর্ন কর! হয় নাই, তথাপি সঞ্ধির নামের হ্বারাঁই 
অনুক্ত সন্ধিগুলি বুঝিয়! লইবে।” নিজের দোষ সামলাইতে গিয়া একটা কল্পিত ভ্রান্ত 

ব্যাপার স্য্টি কর! কি মীমাংসকের কাধ্য। ইহার উপর আবার “অর্থাৎ” আছে) যথ! 
"অর্থাৎ সমস্ত সন্ধির আকৃতিই উল্লিখিত আট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত।” ভুলের পরাকাষ্ঠ।। 

এই সংস্কৃত টুকুর প্রকৃত অর্থ সুশ্রুত সন্ধির আট প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, প্রত্যেকের 

[ভর ভিন্ন নামও করিয়াছেন 3 কিন্তু বিশেষ কেন লক্ষণ করেন নাই। এই জন্ত বলিতে- 

ছেন সেই সকল সন্ধিশ্রেণীর নাম দ্বারাই আকৃতি প্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে" । এইরূপ 

সমালোচনায় সত্য-গোপনের চেষ্টা বৃথা! সুশ্রতের সুত্রস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে শক্ত্-সমূহের 

আকৃতি বর্ণনার ঠিক এই পাঠটা আছে। যথা-_ ূ 

*তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।* 

ইহার টাকায় ভবন কি বলিতেছেন পাঠক শ্রবণ করুন-.. 

প্সংক্ষেপেণ শঙ্ত্রাকারং দর্শয়নাহ,-- তেষাং নামভিরিত্যার্দি ণতেষাং” শস্ত্াপাং জা 

লক্ষণানি নামভিরেব প্রায়েণ ব্যাধ্যাতাঃ। ” এস্থলে ভাম্ুমতীটাকাকার চরকচতুরানন শ্রীমৎ 

চক্রপাণিদত্ত কি বলিয়াছেন পাঠক মহাশয় তাহাঁও শ্রবণ করুন । “সজেক্ষপেণ শত্্রাকারং দর্শয়ননাহ 

তেঘানামভিরিতাাদি। নামভিরিত্ন্থগতার্থেনণমভিঃ, তদ্যথ| উৎপলপত্রাকত্যাদিনা উৎপল- 

পত্রমিত্যা্দি নামার্থাম্থগমঃ1”” ইহার উপর টীক! অনাবস্তুক। 

প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন মজ্জাগত হওয়! উচিত--প্পাঠ লাগানর'” কি হূর্দীশা তাহ! প্রমাণ করিতে 

আমাকে হয়ত কষ্ট পাইতে হইত অথব| শাস্ত্রস্তরের বিগারপদ্ধতিকে উদ্বাহরণ করিতে হইত, 
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যদি মীমাংসক মহাশয়ের গ্রবন্ধ প্রকাশ না হইত। স্তুধী পাঠক এই মীমাংস। পাঠ করিয়াই 

তুষ্ট হইবেন । আমার বৃথা শ্রমের ভয় কাটিয়া-গেল। | |] 

মীমাংসক মহাশয় নহুস্থলেই স্বীয় বাকের প্রমাণ জন্ত প্ডন্বন প্রভৃতি টীকাকারগণ” *টাকা- 

কারগণ” হত্যা বাকা প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য টি? তিনি কি সুশ্রতের 

শ/রীরগানে ডবনের টীকা বাতীত অন্ত কাহারও টাক! পাইয়াছেন? নাম করিতে ক্ষতি কি 

ছিল? এইরূপ প্রবৃত্তি সুধী সমাজে নিন্দনীয় নহে কি? | 

সামুদ্গ শ্রেশীতে গুদ ও ভগান্ছি সম্বদ্ধে আমার যে সন্দেহ আছে এবং যে সান্দহের পরিচয় 
অন্থিসন্ধর বিবরণে কটী কপাল ও পৃঠ-বংশ শবে ধিয়াছি, তাহার বিবরণ স্পষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ 

করিতেছি । শ্রোণীর অস্থি-গণনা সন্ধে নুশ্রতের মত যথা-- 

শশ্রোণ্যাং পঞ্চ 
পু “তেষাং গুদভগনিতদ্বেযু চত্বারি। 

ত্রিকসংশ্রিতমেকম্ ।॥* 

ইহাদের সন্কিগণন! স্থলে সুশ্রুত বলিয়াছেন-- 

“ত্রয়ঃ কটীকপালেষু” 

সন্ধির স্বরূপ নির্দেশস্থলে বলিয়াছেন-_ 

*অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু স।মুদ্গাঃ ॥* 
পুনরায় কটী কপালের সন্ধির শ্বরূপ বলিতেছেন-_ 

“কটাকপালেষু তৃন্নসেবনী* 
মীমাংসক মহাশয় এখানে 'শিরঃকর্টিকপাল্যু* করিয়া অর্থসঙ্গতি করিতে অভিলাধী। 

এ অর্থ মানিয়! লইলেও জটিলতা দূর হইল কই? সদ্ধিগণনায় ত্রিকসন্ধির উল্লেখ নাই। 
্বতরাং সন্দেহের হাত হইতে নিস্তার না পাওয়া পর্য্যস্ত কোনরূপ কাটাকুটী করা সঙ্গত মনে 
করি না। “চণ্ী কেটে মু্ডী'' এদেশের কথা । অপিচ এ পাঠ ঘদ্দি কেবল স্ুশ্ররতেই 
পাইতাম; অন্যত্র ইহার উল্লেখ না থাকিত তাহ! হইলে কোন কথা ছিল না। পরস্ত কবিরাজ 
ভীযুক বিজয়রত্ব সেন কবিরঞ্জন সম্পাদিত বাগ.ভটের টাকায় অরুণদত্ত শ্লোকাকারে ইহারই 
অনুবাদ করিয়াছেন। যথা-- 

“সঙ্খায়স্তে সন্ধয়োহর চতজেহঙুুলয়ঃ পদে । 

চতল্ঘস্থুলীষু স্থ্যঃ প্রত্যেকং ত্রয় এব তু। 
হবাবনুষ্ঠে বংক্ষণেন্তাদেকো গুল.ফে তু জানুনি। 
সফ্ৃথেকম্মিন্ সপ্তদশ তাবস্তোইপি দ্বিতীয়কে ॥ 

ভূজয়ে! সক্থিতুল্যানি যাস্তরাধো ত্বিমে মতাঃ। 
ভ্য়ঃকটাকপালেষু বিংশতিষ্চতুকত্তর] ॥ 
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পৃষ্ঠে তদ্বৎ পার্খবযোশ্চ বক্ষত্াবখোর্ধীতঃ | 

শিরো! ধরাযামষ্ট সাঃ কনাড্যাং ত্রয়ঃ স্থতাঃ ॥ 
হৃদয়ক্লোমযক তাং নাড়ীঘঘগাদশ স্ৃতাঃ। 

দ্াহিংশব্দস্তমূলেষু চৈকৈকে শ্রাণকাকলে ॥ 

মুর্ধি চ দ্বৌ কর্ণশঙ্খে গণ্ডনেত্রে চ বত্মনি । 

হনুসন্থৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ ছো ভ্রবোশ্চোপরি স্ৃতৌ ॥ 
পঞ্চমুদ্ধীকপালেষু চোদ্ধমেবং ত্র্যশীতিক11 

সন্ধয়স্ষ্টধ। জ্ঞেয়! মণিবন্ধেখখ জানুন ॥ 

গুল ফেহস্থুলৌ কোরসংজ্ঞা দ্বিজমুলেষু বংক্ষণে। 
* কক্ষায়াং চোলুখলাখ্যা অংসপীঠে গুদে ভগে ॥ 

নিতম্বে চৈব সামুদ্গ! গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশকে। 

প্রতরাঃ স্থ্য মুর্ধকটীকপালেধু তু সীবন12 ॥ 

হনূভয়ে কাকতুণ্ডা কন্ত পন্নগন্তথা। 
হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং মণ্ডলনামকাঃ। 

আোত্রশৃঙ্গাটকাখ্যেযু শখ্খাবর্তা ইতি স্তৃতাঃ ৪” 

পাঠক মহাশয় চিহ্নিত স্থল গুলি সুশ্রতের পাঠ সহ মিলাইয়া দেখিবেন। যাহার! শ্বেচ্ছা- 
চার প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়! মূলে ভুল করেন তাহাদের জন্যই "পাঠলাগ!ন* 
স্থথাট! বলিয়াছি। মীমাংসক মহাশয় বলিয়াছেন “অর্থাৎ কটী কপালে, গুদাস্থি ও ভগাস্থি এই 

চারি খান! 'মস্থিতে তিন খানা সন্ধি আছে । চারিখান! অস্থিতে তিন খান! সন্িই হইয়া! থাকে ।* 

মীমাংসদক মহাশয় নিতম্ব স্থানটাকে সরল রেখার শ্রেণী মনে করিয়াই এরূপ কথা বলিয়াছেন। 

যথা-_- ------এই চারিটা সরল রেখার তিনটা ফাঁক তিনটা সন্ধি। বস্তুতঃ তিনি 

যাহ! মনে করিয়াছেন তাহা নহে। চারিটী অস্থি নিতম্বে শ্রেণীবদ্ধ নহে। উদাহরণ 

স্বরূপ বলিতেছি জানু একটী সন্ধি। এখাঁনে উরু, অগ্ঠী, ও জঙবার ছুই থান! অস্থি স্মিলিত 

হইয়াছে । এই জন্য ইহার বিশেষ সংজ্ঞা সংঘাত। | 

বন্ধু আমার প্রত্যক্ষ গ্রানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়! “শঙ্খাবর্ত” সন্ধি সন্বদ্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। মীমাংসক মহাশয় কর্ণকে কর্ণপালি বুঝিয়া একটা ভ্রম করিয়াছেন । স্ুশ্রতের 

হুত্রস্থানের ১৬শ কর্ণব্যধবঞ্ধবিধি নামক অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি তিনি এই প্রবন্ধ 
লিখিতেন, তাহা হইলে কর্ণপালি ও কর্ণের পার্থক্য বুঝিতে এই ভ্রম হইত না বোধ হয় এইটা 
তাহার প্রমাদ বশতঃ হইয়াছে । সে যাহা হউক কর্ণের তরুণাস্থির গঠন কতক শঙ্াবর্ত- 

বৎ বটে, কিন্ত শঙ্খকাস্থির ছিদ্রটী একটা সন্ধি নহে। তবে মীমাংসক মহাশয় যে, পক্সাযুদ্বারা 
অন্থিহয়ের সংযোগ হয় না” এইযূপ কথ! বলিয়া আমার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা 
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তাহার মৃতদেহ অদর্শনের ফল। যাহারা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্য় (&1780০05 ) শানে 
নিপুণ তাহার জানেন শঙ্খকাস্থির (119100018] 0০০০) সহিত কর্ণের তরুণাস্থির 

সংযোগ কেবল স্নায়ু (10125176170 ) ছারা হইয়াছে । মীমাংসককথিত নিয্নরেখ বাকাটা 

যে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্চয়শাস্ত্রে বাহার অভিজ্ঞ তাহারাই জ্ঞাত আছেন 

যে কতগুল অস্থিসন্ধি (47610012007) কেবল স্নায়ু 05181061)6৭) দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে । 

উপসংহারে মীমাংসক বন্ধুর কাব্যতীর্থ মহাশয়কে ধন্বাদপূর্বক একটী বিষয় 

নিবেদন করিতেছি। যে বিষয়ে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে 

তাহার মত যোঁগ্য বাক্তিকে পাইলে দেশ ধন্য হইবে। ইতি 

জ্ীছুর্গানারায়ণ সেন । 
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বিক্রমপুরের একটি পুরাতন ছু্গ 
বিক্রমপুরে অনেকস্থানে পুরাতন ইতিবৃত্ত-সংশ্লিষ্ট অনেক জীর্ণ অট্রালিকা্দি বিদ্যমান আছে, 

তাহা পূরাতস্বাুসদ্ধিৎসু ব্যকিগণের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিবে, সন্দেহ নাই। যে সকল সুন্দর 
মঠ, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের পুর্ববপুরুষগণের গৌরবের স্থৃতি মন্তকে লইয়! দগ্ডায়ম।ন- 
ছিল, তাহার কোনটা বা কালের কবলে, কোনটী ব। পুরাকীর্তি-সংহারিণী প্রচণ্ড প্রবাহ! পদ্মা 

কি! অন্ত কোন নদীর গ্রাসে পতিত হইয়া চিরকালের জন্ত আমাদের স্বতিপট হইতে 

সুছিয়৷ গিয়াছে ও যাইতেছে। পুর্ববপুরুষগণের এই কীত্তিস্তস্ত গুলির বিবরণ একত্র সম্কলিত হইম়া 
ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় স্থাপিত না হইলে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ এবং অনেক 
পুরাতত্ব অনুদ্ঘাটিত থাকিয়৷ যাইবে 

আমরা বিক্রমপুরস্থ খুষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাচীন 

দুর্গের চিন্রসম্বলিত ক্ষুদ্র বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। ছূর্গটী আয়তনে বৃহৎ না হইলেও 

ইতিহাসের অনেক তথ্য ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে । স্থতরাং ইতিহাদের হিমাবে 

ইহার মুল্য কম নহে । 
ুর্গটা বিক্রমপুরের অন্তর্থত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক অতি প্রকাশ্ত স্থানে অবস্থিত | সম্পূর্ব 

দুর্গ এখন বিগ্ধমান নাই, যাছ! বর্তমান আছে তাহাও প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটা ক্ষুদ্র হুর্গের সায় । 

পুরাতন ছুর্গের ইহাই১ বিস্তমান আছে; অবশিষ্টাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত অথবা ভর্রস্ত,পে 

পরিণত হইয়াছে । ইহার উত্তর ও পশ্চিমে অদ্ধ মাইল পধ্যস্ত হর্গের ও সৈম্তবাসের উপযুক্ত 

নাতিক্ষুত্র কুঠুরী, অট্টালিকা! ও প্রাচীরাদির অনেক ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহাতে 
স্পষ্টই প্রতীয়ম'ন হয়, ছুর্গের প্রসার এক সময়ে নিতান্ত কম ছিল না। যেসব ইতিহাসে 

ইহার উল্লেখ অ!ছে তাহাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ নাই) ক্থতরাং ইহার সীমা ও পরিধি নির্ণয় 

করা সহজপাধা নহে । দুর্গটা ইছামতী (বর্তমান ধলম্বেরী) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। 

বুহুক্ষু নদ্দী তীরবর্তী প্রাচীরাবলী গর্ভভূত করিয়। সমগ্র হুর্গটাক্ষে গ্রাস করিতে উদ্তত 
হইয়াছিল ) কালক্রমে নদীতে চড় পড়িয়া হুর্গের অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাইয়াছে এবং নদী 

অদ্ধক্রোশ পুর্বে সরিয়! গিয়াছে । বর্তমানে ছুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ভূমিভাগ নিশেহ 
ভাবে নিরীক্ষণ করিলে উহার গঠন নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। এই সব স্থানের 

ৃত্তিকা বালুকাময় এবং বৃক্ষা্িও ততদুর প্রাচীন নয় । 

বৃহৎ ছুর্গের ভিত্তিভূমি গোলাকার ছিল; ইহার তিত্তিভূমির পশ্চিমাংশ সমচতুক্ষোণ 

(১) চারি ঘৎসর অতীত হইল স্থানীয় তৃতপুর্ব সবডিভিমনল অফিসার গ্যুত ন্ূরেশচজ্র সিংহ মহে।দয়েক় 
তত্বাঘধানে এই অংশের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। 

(২) 369 [10056979 3686150081 4০০০৪০6 ০1 108০০87 £১, 22. 
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২৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্থ সংখ্যা 

এবং পৃর্বাংশ অসমান্তয়াল চতুভূজের ভ্ায়। পশ্চিমাংশ হইতে পুর্ববাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং 

একটা প্রাচীর দ্বারা ইহ ছুইডাঁগে বিভক্ত হইয়াছে । বর্তমান ছুর্গের সংস্থান এবং অদ্রালিকা- 

দির ভগাবশেষ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহা ছুর্গের মধ্যে দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল।ও 
হর্গের এই অংশ যে পরিখা পরিবেটিত ছিল তাহ! প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পানা যায়। ইহার 
ুর্ববদিকৃস্থ পরিখা! একটী নুন গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্য 

হইতে পুর্ববাদিকের প্রাচীন উথিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দিক্ সু প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ; 
প্রাচীরগান্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র সকল বর্তমান জাছে। প্রাচীরাৰলী মৃন্তিক-নিয়ে 

প্রোথত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশঃই হাস পাইতেছে। এ ছুর্ের চারিকোণে বৃত্তাকার 
চারিটী উম্চতর প্রাচীর আছে; তাহাও গ্রাচীরগাত্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র। পূর্ব্বাংশে উত্তর- 

পূর্বকোণেও এরূপ একটী ' গোলাকার প্রাচীর আছে; তাঁহ। আয়তনে উক্ত চাঁরিটা 

হইতে ছোট। পশ্চিমাংশের প্রাটীরাবলী উচ্চতায় স্থানে স্থানে ১২ ফিট. হইবে; পূর্বাংশে 
ইহার উচ্চত। কোথাও ৩ ফিট, কোথাও বা ৪ ফিটে পরিণত হইক্মাছে। এই ছুর্ণে কোন 

স্থাপত্যবিষ্ভার নিদর্শন নাই সত্য, কিন্তু ইহার গঠন প্রণালী অতীব সুন্দর এবং দৃঢ় । আজও 
ইহার এ্রাচীরাবলী বজজ সদৃশ কঠিন। চতুর্দিকৃপ্থ প্রাচীর ৩ ফিট, পুরু এবং উপরিভাগ 
সমতল ন! হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দবৃত্তাকারে . সংবদ্ধ হইয়াছে । ছূর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার 

একটা মাত্র তোরণদ্বার এই দারটা পশ্চিমাংশের উত্তরদিকৃস্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে 
অবস্থিত। ইহা উচ্চে ১২ ফিট ও এস্ছে ৯ ফিট এবং ইহার বেধ ৭ ফিট, । 

ছর্গের মধ্যে পুর্বাংশে ইঞ্টকনিন্মিত একটা স্ুবৃহৎ “টিলা” (1) আছে। এই টিল! 
এক সময়ে খুব উচ্চ ছিল এবং ইহার উপর হইতে সৈম্তদল বিপক্ষীয় রণতরী সকল পর্যবেক্ষণ 
করিত। ইহাও ক্রমে মৃত্তিকানিম়়ে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে । আজও উচ্চে উহা ৪৫ 

ফিটের কম হইবে না এবং ইহার উপর হইতে নদী দৃপ্টিগেচর হয়। এই টিলার গঠনপ্রণালী 
অতি সুন্দর, এরূপ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দিক্ নিখুঁত গোলা- 

কার। ইহার উপরিভাগ (ছাদ) খিলানের উপর স্থাপিত। ভিতর পূর্বে ফাপা ছিল, 

পরে উহ! সর্পনমাকীর্ণ হইয়া বিপজ্জনক হওয়ায় মুত্তিকা ও বালুকা দ্বার! পূর্ণ করা হইয়াছে । 

টিলার মধ্ো গ্রবেশ করিবার একটা মাত্র দ্বার ছিল, তাহাঁও জীর্ণ সংস্কারের সময় একেবারে 
রুদ্ধ কর! হইয়াছে । এ ছার হইতে তলদেশ পধ্যস্ত যে সিড়ি ছিল, তাহা বংশখণ্ড সাহায্যে 
প্রমাণিত হইত। এই টিলাটীর আয়তন কত বড় হইবে, ভাহ! চিত্রদৃষ্টেই কতক বুঝিতে পার! 
যায়। ইহার ব্যাম ৩০ গজ। বর্তমান ু র্গের পরিধি ৬** গজের কম নয়। 

সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্র হূর্গমধ্যে যুদ্ধো পযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং ধন রক্ষিত হইত) সেজন্তই ইহাকে 

(৩) বর্তমান ছুর্গের বহির্ভাগে কিছু উত্তরে একটা ন্বন্দর মসজিদ আছে। এই স্থানে নাকি পূর্বে একটা 
পুরান মসজিদ ছিল এবং তাহ! বৃহ ছুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল; পরে তাহা সংস্ত্ধ হইর| বর্তমান সুন্দর 

নৃহ্ধন মসজিদে পরিণত্ত হইয়াছে । লেখক । 



মন ১৩১৬ ] বিক্রমপুরের একটা পুরাতন দুর্গ ২৩৫ 
ছুর্গমধো স্থাপন করিষধ। ইহান্ন- রক্ষার নিমিত্ত নাঁনাবিন উপায় অবলম্বন কর! হইয়াছিল। 

কিঘ্বদস্তী এইরূপ টিলার মধ্যে ধনাগার স্থাপিত ছিল। এই ছৃর্গের মধ্যভাগে পশ্চিমাংশে 

একটী জলাশয আছে এবং সেই জণাঁশয় হইতে টিলার উপরিভাগ পর্য্স্ত গ্রশস্ত মিড়ি আছে। 
এই সৌপালাধলীর ৰামপার্থে নিম্নে একটী গোলাকার কুঠুরী দৃষ্ট হয়; লোকে বলে, উহাতে 
ধারুদ রক্ষিত হইত । ইহাও জীর্ণগংস্কারের সময় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 

টিলার উপর হইতে দক্ষিণপূর্নকোণে নিম্নাভিমুখে একটা সংকীর্ণ রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ 
ইহা গুপ্তহার কংপ বাবন্থত ছইত। এই রাস্তার পার্খবতাগেই টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার ছার 

ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাহার! শক্রগতিরোধ এবং আন্মরক্ষার নিমিত্ত এই বিপুল 

আয়োগন করিয়াছিল, তাহারা পলায়নের স্বন্দোবস্ত করিতেও ভ্রুটী করে নাই। যেছুর্গ 
একদিন শত শত সৈম্থের ভীষণ হৃঙ্কারে ও কলরবে এবং অগ্িবষী কামানের হৃদয়দ্রাণী শবে ও 

আন্তের ঝন্ঝনায় শব্বায়মান ছিল, আজ তাহ! শ্ন্তিগ্রিয় বাঙ্গালী ভেপুটীর বালা, তৎসমীপ. 

বন্তী জেলথান! এবং জন কত পুলিশ প্রহরীর আবানে পরিণত হইয়াছে । ডেপুটার বাঙ্গলা 
টিলার উপর অবস্থিত । যখন মুন্সীগঞ্জে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং তদৃপযোগী স্থান পরিস্কৃত 
করা হয়, তখন এই দুর্গ জঙ্গল-সমাকীর্ণ ছিল। আন্ ইহ। পরিষ্কৃত হইয়। স্ুরম্য প্রাসাদে 

পরিণত হইয়াছে । 

দুর্গের চিত্র স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। উহা দুর্গ মধ্যস্থিত জল!শয়ের পশ্চিম পার হতে 

তোলা হয়। সুতরাং ইহাতে চতুর্দিকৃস্থ গ্রাচীরাঁণলী সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল জলাশয় 

হইতে উখিত সোপানাবলী, টিলা, তছৃপরিস্থ বাঙ্গল! ; ছর্গের মধ্যস্থ প্রাচীরের কিয়দংশ এবং 

নিয়ে সোপানাবলীর বাঁমপার্খের গে(লাকার কুঠুরী মাত্র দেখা যার। 
দুটা ১৬৬* খৃঃ অব মোগল সম্রাট. অরঞ্জেবের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার সুবেদার মীর. 

জুমলা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। টেলার সাহেব তাহার “01১08781001 19%০০৮৮- 

তে এই দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; করে সাহেব কৃত *11001]05] 8০995 ০106 51199 

& 30505110501 076 [0008 ]1)15151017৮”এ ইহার যে ক্ষুদ্র বিবরণ আছে, তাহাতে ইহ. 

“ইদ্রাকপুর কেল।” নামে বর্দিত। তখন ত্র স্থানের নাম ইদ্রকধুর ছিল এবং এ স্থানের নামান 

সারে ছুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। "মুদ্সীগঞ্জ” নাম খুব আধুনিক, ইহ। সম্ভবতঃ স্থানীর-মুসল- 

মানি জমিদারের নাম হইতে উদ্ভৃত। বর্তমান সময়েও মুন্সীগঞ্জের এক অংশের নাম ইদ্রাক- 

গপূর। টেলার সাহেব ১৮৩* খুঃ অবে এই স্থানে হর্গ পরিদর্শন করিতে আসিয়।ছিলেন। 

তখনও তৃর্গ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নদী এস্থান আক্রমণ করে নাই । সেই সমদবে 

তিনি ধর স্থানে অনেক অট্টালিক! ও ঘাট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিগ্াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান 

হয় যে, ইদ্রাকপুর মুনলমান রাজত্ব সময়ে পূর্বব-বাঙ্গালাঁর একটা প্রধান নগর ছিল এবং এ 

স্থান হইতে বিক্রমপুর-পরগণার জগকর, শুন্ধ ইত্যাদি সংগৃহীত হইত । টেলার সাহেব এই 

হ্রগ সন্ধে অতি সামান্ত বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়! গিয়াছেন। 



২৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিকা [ ৪র্ঘ সংখ্যা 

কি উদ্দেস্তে এই হূর্গ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা! আঁলোচ্যের বিষয় । ইদ্রাকপুরের ভৌগোলিক 
সংস্থান পর্যযালোচনা করিলে ইহ! সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা 

নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এরূপ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা আবশ্যকীয় হইয়! পড়িয়াছিল!। 

ইন্রাকপুর মেঘন!, ধলেশ্বরী ও লক্ষ)! এই তিন নবীর সঙ্গমস্থুলে অবস্থিত । পূর্ব-বাঙ্গাল! নদী- 
বহুল স্থান ; শক্রগণের প্র প্রদেশ আক্রমণ করিতে হইলে জলযুদ্ধ ভিন্ন অন্ত উপায় ছিল ন। এবং 

সাধারণতঃ এ . প্রদেশে নৌযুদ্ধই সংঘটিত হইত। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে স্থাপিত, তাহাতে 
ইহাকে ঢাকার প্রবেশঘধার বলিলে' অতুযুক্তি হয় না। ঢাকানগরী আক্রমণ করিতে হইলে 

স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং এ পথ ভিন্ন অন্ত জলপথ ছিল না। সুতরাং এ স্থান 

সুরক্ষিত হইলে ঢাকা একরূপ শক্র-আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইছে সেই উদ্দেস্তে এই ছূর্গ 
ইছামতী নদীর দক্ষিপপারে স্থাপিত হয়। নদীর অপরপারে হাজিগঞ্জে এইরূপ অন্ত একটি 

ছুর্ণ নির্মিত হইয়াছিল ; তাহার ভগ্নাবশেষ অগ্ভাপি বর্তমান আছে । এই উভয় ছুর্গ আফগান 

(পাঠান), আসামী, ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি শত্রগণের আক্রমণের প্রতিরোধ করিত। 

ঢাক! নগরী সংরক্ষিত করা ব্যতীত এই ছুর্ণস্থাপনের অন্ত এক মহত্তর উদোশ্য ছিল। 

একদিকে পুর্ববঙ্গবাসী যেমন আসামী ও আঞ্গানের আক্রমণে বিপধ্যস্ত, তেমান মগ ও 

পর্ত,গীজ জলদন্থযর অত্যাচারেও উৎপীড়িত হইয়াছিল। নর্দীবহল পূর্বব-বাঙ্গালায় এই |ফরিক্জি 
ও মগের গ্রকোপ এত বাড়িয়া উঠে যে, ইহার্দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মুসলমান শাসন- 

কর্ডাদিগকে নানার্ূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়) ইদ্রাকপুরে ও হাজিগঞ্জে দুর্গ-স্থাপন ইহার 

একতম উপায়। পূর্ববব্গবাসীদিগকে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করাই ইহার 

গ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ্রতিহাসিকগণও--( রিয়াজ, উস্-সালাতিন্ রচয়িতা মিরজ। মহল 
কাজেম প্রতৃতি ) লক্ষ্যা ও ইছামতীর স্গমন্থলে মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত নৌহর্গের (৭০) 

106) নির্দেশ করিয়াছেন ।* 

মগ ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যগণের অত্যাচারে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের 
ত্বণিত ও পশ্ুতুল্য অত্যাচারের কথ! শ্রবণ করিলে আজও প্রাণ শিহরিয়৷ উঠে। তৎকালে 

একমাত্র আরাকান প্রদেশই গোঁয়, কোচিন, মালাকা গ্রভৃতি স্থান হইতে নির্বাসিত 

চরিত্রহীন ফিরিগিগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আরাঁকান-রাজ মোঁগলের আক্রমণ হইতে 

সীমাস্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত ইহাদিগকে চাটগাও বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে 

তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত! প্রদান করিয়াছিলেন। তখন চাটগাঁও “পোর্ট গ্রাণ্ডো” 
(৮০:1০ 918০) নাঁমে অভিহিত হইত এবং উহ! মগরাজের অধীনে ছিল। ফিরিঙ্গিগণ এ 

স্থানে বাস করিত এবং নানারূপ দন্যবৃত্তি দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করিত। এই উদ্দেস্টযে 

তাহারা এত ঘ্বণিত ও নিষ্ঠুর কার্ধা করিত ষে তাহ! শ্রবণ করিলে তাহাদিগকে সত্য-জাতির 
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সম্তান বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহার! যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূলের 
আতঙ্ক-স্বরপ হইয়াছিল তাহ! নহে, ইহার! মগগণের সহিত মিলিত হইয়া উম্মুন্ত নৌকায় 
আরোহণ করিয়া পদ্মা, মেঘন। এবং তাহাদের শাখানদী ও খাড়ির মধ্যে ভ্রমণ করিয়! লোক- 

জনের সর্বস্ব লুঠন করিত! তাহার! নদীতীরস্থ গ্রামে গিয়া গ্রাম আালাইয়| দিত এবং স্ত্রীপুরুষ 
সকলকে ধরিয়া লইয়া! যাইত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্যাতন করিয়া ছাড়িয়া দিত ) 

কিন্ত যুৰক ও ্রোটুগণকে লইয়। দাসরূপে বিক্রয় করিত, অথব৷ তাহাদিগকে খুষ্টধর্দে দীক্ষিত 

করিয়! স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে বা অন্ত কোন 

পর্ববোপলক্ষে যখনই লোক সমাগম হইত, তখন তাহারা অকল্মাৎ সেখানে উপস্থিত হুইয়া 

সমবেত জনসজ্ঘের উপর পতিত হুইত এবং তাহার্দিগকে হত্যা করিয়া অথবা বন্দী করিয়া 

লুণ্ঠনকাধ্য সমাধা করিত। ইহার্দের অত্যাচারে গঙ্গ৷ ও পদ্মার মোহনাস্থিত অনেক স্থান 

জনশুন্ত হইয়া ব্যাত্র-ভল্ল,কের আবাপরূপে পরিণত হইয়! যায়।1+ আজও পুর্ববঙ্গবাসী 
বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলের লোক ফিরিঙ্গি ও মগের নাম শুনিলেই ভীত হইয়া উঠে। বর্ধিয়ার 

সাহেব ইহাদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী তাহার ভ্রমণবৃক্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন, তাহ! 

পড়িতে পড়িতে ৫ঞাধ ও দ্বণায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া! উঠে। ফিরিঙ্গিরা জাতিতে খৃষ্টান 

হইলেও ইহাদের আচার-ব্যবহার বর্ধরের তুলা ছিল। তখনকার ত্রমণকারী বর্ণিয়ার সাহেবের 

উত্তি, তাহার সমর্থন করিতেছে । 

সুদক্ষ ও দুরদশী মীর জুম্ল। আসামী ও কোচগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পুর্বে 

পূর্বব-বাঙ্গালা মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার* হইতে রক্ষা করিবার জন্য হছামতীর ছুই পারে 

( ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জে ) এই ছুই ছূর্গ স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য 
অতিরিক্ত সৈশ্তও নিয়োজিত করিয়াছিলেন । এ সময়ে পুনরায় “নাওয়ার মহল” গঠিত হইয়া- 

ছিল। উক্ত উভয় ছুর্গেই একই প্রকারের ছুষ্টটী উচ্চ টিগ৷ নির্মিত হয়। এই টিলার উপর 

হইতে সৈম্তদ্ল শক্রর রণতরী সকল পর্যবেক্ষণ করিত এবং সর্ধদ! স্বপক্ষীয় রণতরী সকল ঘাটে 

বাঁধা থাকিত। শক্র দৃষ্টিগোচর হইলে সৈম্তদল রণতরী ছা।য়োহণ করিয়া তাহাদের পশ্চান্ধ/বন 
করিত। এইরূপে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার নিবা(রিত হয়। মীরজুম্লার শাসন সময়েই 

বাঙ্গালায় মোগল-শাসন সবিশেষ গ্রতিষ্ঠালাভ করে এবং পুর্ববঙ্গবাী মগ ও ফিরিঞ্গির অত্যা- 

চার হইতে রক্ষ। পাইয়া শাস্তিজ্খভোগে সমর্থ হয়। | 

&ঁ হুর্ সন্বদ্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্তক। এই দুর্গ-বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদস্তী এবং 

লোক-মতের সঙ্গে প্রতিহাসিক কোন সত্যের সামপীস্ত ন।ই। স্থানীয় লোকের কাহারও 

কাহারও বিশ্ব'স, ইহা “মগের কেলা,” কাহারও ধারণ। ইহা পর্,গীজের স্থাপিত। শেষোক্ত 
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২৩৮ ... শাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ তর্খ সংখ্যা 
দল তাহাদের মত সমর্থন করিবার জন্ত এই হুর্গ হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিমোত্ররে স্থাপিত "ফিরিঙ্গি 

বাজার” গ্রাম নির্দেশ করেন। তাহারা বলেন, “ফিরিঙ্গি-বাজারে পর্ত,গীজগণ বাণিজ্য কুঠি 
স্থাপন করিয়। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে দুর্গ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু 

উভয়পক্ষের ধারণাই যে ভ্রমমূলক তাহ! এতিহাসিক আলোচন1 করিলে সম্যক উপলব্ধি 

হয়। প্রাচীন বাঙ্গালর ইতিহাসে ফিরিঙ্গি-বাজারের নামোল্লেখ আছে। 

নবাব মীরজুম্ল! মুজায়েম খার মৃত্যুর পর মগগণের শক্তি আবার -বাড়িয়! উঠে। এই 

সময় নবাব সায়েন্তা থা বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় আমিয় মগ 

ও পর্ত,ণীজের সমূল-উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করেন এবং বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্তবল সহ 

হোসেন বেগকে চাটগীও. প্রেরণ করেন। এই সময় পর্ত,গীজগণের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব 

ছিল না; তাহার! মগদের লহিত মিলিত হইয়া কার্য করিত এবং আরাকান-রাজার অধীন 

ছিল। হোসেন বেগ.পর্ত,শীজগণকে ভয় দর্শন করেন এবং আরাকানরাজও তাহাদিগকে 
অবিশ্বান করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়৷ ফিরিঙ্গিগণ হোসেন বেগের শরণাপন্ন হয় এবং 

কতক মোগলের পক্ষ অবলত্বন করিয়। মগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও সৈন্য দলভুক্ত হয়। (এই 

যুদ্ধে মগগণ পরাভূত হয় এবং চাটগাও মোগলের করায়ত্ত হইয়াছল।) অবশিষ্ট সকলকে 

হোঁসেনবেগ ঢাকার সায়েস্ত। খার নিকট প্রেরণ করেন । তিনি তাহাদিগকে “ফিরিঙ্গিবাজারে” 

স্থাপন করেন । তরদ্বপ্ধি এই স্থানের নাম ফি'রঙ্গি-বাজার হইয়াছে । মোগল রাজত্বের সময় 

ফিরিঙ্গিবাজার একটী সমুদ্ধিশানী জনপদে পরণত হুইয়াছল। ঢাকানগরীর অবনতির সঙ্গে 
সঙ্গে এই স্থানেরও অবনতি এবং অধুনা ফিরিগ্গিবাজার একটী গগুগ্রামে পরিণত হইয়াছে। 

্য়ার্টু সাহেব ও টেলার সাহেব এই স্থানের বিবরণ তাহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ 

কয়! গিয়াছেন। 

এখনও প্র স্থানে ফিরিঙ্গিদের বংশধরগণ বাস করে। ইহারা এখন বাবস! 

ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, এবং হহাদের সঙ্গে বর্তমান দেশীয় কৃষকের কোনই পার্থক্য 

* মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার সেই মময় কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক হইয়! দডড়াইয়াছিল, তৎন।ময়িক 

্রপ্থ( দিতেও তাহার মাভাষ পাও ঝায়। ইহ!র।যে মকলকে ধরিয়া লইয়। যাইত, ভাহ। কবিকণঠহাঁর প্রণীত 

সইৈদ্যকুলপঞ্জিক গ্রচ্থের একটী শ্লোকে প্রম।ণিত হয়। মগের! নৈচ্যাতীয় জনৈক ভদ্রলোকের একমাত্র গুজকে 

ঘগপুর্বক ধররয়! লহয়। যায়, তাহাতে তাহাগ বংশ একেব|রে বিলুপ্ত হয়। প্লেকটি এই-_ 

"মহেশসেনজাভর্ত,গে।পীনাধাৎ স্তে। ভবেৎ। 

চাটাগ্রমমনৌ নীতোধলান্মঘচমূচরৈঃ ৪৮ 

অর্থ।ৎ “মহেশ মেনের জামাত। গোগীনাথের একমাত্র পুত্র ছিল, তাহাকে মগের ঘলপূর্ব্বক ধরির। লইয়া যায়।” 

এই প্রস্থ ১৫৭৫ পক (১৬৫৬ খঃ অবো) রচিত হইয়াছিল সুতরাং গ্লে।কটা সেই সময়ের মগের অত্যাচারের 

সাক্ষা প্রদান করিতেছে। ইহ। উবুক্ত রাজকুস।র সেন সঞ্চলিত কবিফষছায়ের ৫৭ পৃষ্ঠার আছে। 



লন ১৩১৬ ] বিক্রমপুরের ফকটা পুরাতন হু ২৩৯ 
ৃষ্ট হয় না। সেখানে একটা গির্জাঘর আছে, তথায় একজন রোমান কাঁথলিক পাদরী 
আঁপিয়! মধ্যে মধ্যে বাস করেন এবং ইহার! প্রতি রবিবারে গির্জাধরে গিয়। থাকে। 
কিন্ত মহামারী কিম্বা বসন্তের গ্রকোপ হইলে ইহার! রক্ষাকালী ও নীতল! দেবীর 

আশ্র্ন গ্রহণ করে। ছুই বৎসর হইল মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ-নিবাপী এক 
জন ভদ্রলোক এই স্থানে মৃত্তিকা! নিয়ে “ছুই জোড় কাটা চামচ” পাইয়াছিলেন। 
ইহাদের এতিহাসিক মুল্য আছে শ্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া আঞ্ও অনেক ভগ্ন 
ইমারত ও. পুরাতন ইষ্কাদি ইহার, অভীত গৌরব ও কালের কঠোর শাসনের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে। 

৬মুখবিন্দু, সেনগুপ্ত % 

* প্রঘস্বলেখক সাহিত্যপর্িষদেয একজন উদ্ভোগী ছা্সভা ছিলেন। নিতাস্ত ভুঃখেয় বিষয় এই প্রব্াটা 

জামাঘের হত্তগন্ত হইযার জল্পদিন পরেই ভিনি ইহলোক পরিভ্যাগ কজিয়াছেল | পজিকা-সম্পাদক। 





ঢাকার গ্রাম্য শব্সং গ্রহ 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সকল জেলার দেশল শব নিবন্ধ একখানি অতিধানের অভাব 

তীত্রভাবে অনুভব করিতেছেন, এরূপ একখানি অভিধান সঙ্কলন করা বন্ধ সমকনসাপেক্ষ। 

ইহ! কাহারও ইচ্ছার ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলি হেলনে ন্ুসম্পন্ন হইতে পারে না। সেতুনিশ্দাণে 
কাঠবিড়ালির সাহায্যের স্তায়, ঢাকা হেলায় বিশেষতঃ মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে পচলিত কত- 

গুপি গ্রাম্যশন্ধের তালকা নিয়ে উপস্থিত করিলাম। বল! বাহুল্য, তালিকাভুন্ত অনেক 

শব্ধ অন্যান্য জেলার়ও ব্যবহৃত হইরা থাকে। মুসলমান-প্রভাব হেতু ঢাকার কথ্য ভাষায় 
আনেক মুসলমানী শব্দ আছে। 

অথন--এখন | অছু-বিপ্ময়হ্চক ব্যয়) ইতর-প্রয়োগ উদ্দে। অবুধ-_-বৃদ্ধিহীন, 

বিপক্ষের প্রতি মিতভাষীর কটুবাক্য। অয়-অ--াবশ্বাসম্চক অব্যয় ঃ তুমি যাহ! বল 

তাহা! আমি কিছুমাত্র বিশ্বাস ক্র না, এতদর্থে ইতর-প্রয়োগ ) হাহা বা “হ-হ”। হইতে 

উত্পত্তিকি? অলপ্-পাইয়া-__অল্লায়ু, স্রীলোকের ব্যবহৃত কটুবাকা। অংখার--অহঙ্কার, 
জাক। 

আ৷ 

আই আই--ছি ছি। আইজান-_-বন্ধ করা, যথা কপাট আইজাও। ঘুচান দেখ। 

আহিড়া__যে সহজে তর্কে হার মানে না) কটুবাক্য বিশেষ; তুঃ* অবুঝ। আইয়ো-_- 
এয়ো, সধবা স্ত্রী, তন্রপ আইন স্থলে পশ্চিমবঙ্গে এসো । আইলসা--আগুন রাখিবার 

মৃৎ্পাত্র। 'আক্কল-_-কণ্ট, প্রতিশোধ; যথা, কেমন আক্কল। আখা--উনান, চুল্লী। আখুট 
শিশুর আব্দার । আগর্-_ছুরহ, শক্ত। আহুট--আংটী, অন্ুরি। আচই. আট 

নারিকেলের মালা, নারিকেলের বহিরাবরণ ছারা নির্মিত বাটি; মালই শব্গও বাবহৃত। 

আচানি শাল--আহারের পর আচমনের স্থল, আস্তাকুড়। আজা--মাতামহ। আভজীসা 

--মাতামহী, তুঃ অন্যত্র প্রচলিত আই ব। আই-মা। আজুলা--অঞ্জলি শফাজ। আঠ--- 

হাটু । আড়া, আড়গোড়া_-বলিদানের হাড়িকাঠ। আধল1-আধ  পয়স।। আপনে 

- আপনি । আবাগী -অভাগী, গাল বিশেষ । আবু-খোঁক1 (কচিৎ ), ময়মনসিংহে বিশ্ষে 

ব্যবহৃত। আমচুর_-ফালি ফালি কাটা রৌদ্রে শুকান আম, আমস। আম্বল - অন্থল, 

টক। আলগুচ্চে--আলগোচে, সম্যক্ স্পর্শ না কারয়া। আসা--আবহমান কাল প্রচলিত 

পারিবারিক আচার বা বিধি; যথা, আমাদের বাড়ীতে পাট কাপড় পরিক্না সাধ খাওয়া 

* তুঃ_-০£ বা *ভুলন| কর” কথার সঙ্ষেতরাপে ব্যবহৃত হইল। 

৩১ | রি 
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আসা। আসম-আয়োগা, ইতরগ্রয়োগ। আন্তে-দধীরে, নিঃশকে) বেত্রপাণি গুরু, 
মহাশয় হাকেন “আস্তে 1” আহাল--অবস্থা। আসলে--বাস্তবিক। 

ই 
ইচা মা--চিংড়ি । ইট1--ইষ্টক খণ্ড, টিল, ঢাকা দেখ। ইফিরা-এবার, তুঃ সেফির! 

বাসেবার। ইলসা-্পইলিস মৎস । ইসে-ধাহাদের শবের গতি বিশেষ আধিপত্য 

নাহ এমন লোকদের ব্যবত শবসংবোজক অব্যয় ) বিক্রনপুরে অসহনীর ব্যবহার | 

উ 
উচা--উচ্চ, উচু। উফড়া-মুড়কি। উরুণ-_মুড়ি। উরুস--ছারপোঁকা, তল্লবীট। 

উলু-_উই, রুই, বলীক। 
ৃ | উ 

উনা--ক্ষম, শুন্য, খালি। উরাৎ--উরুদেশ, জান উপরিভাগ । 

এ এ 
এউগ1--একটা) অশিষ্ট-গ্রয়োগ ৷ এষ্টক্ষণ--অষ্টক্ষণ বা অই-প্রহর অর্থাৎ সর্বদা, ইতর- 

প্রয়োগ । ৰ 

, ও 

ওমা-ওমা-_ঈীষহ্ষ্ঃ। ওয়াড়--বাপিসের খোল। ওস্-হিম, ঠাওা। ওচা-_অল্ল 
জলে মাছ ধরিবার যস্ত্রবিশেষ। 

ক 

কছু-ইচড়, অপক কাঠাল। কন্থেস্পকোথ! হইতে, ইতর-প্রয়োগ। কনে--কোথায় 

কল্সা, কর্মা-_-সাংদারিক কাজকর্মনিপুধা! বালিকা! বা বধূ) যথ!, বউটী-তো। বেশ কল্মা। 

কল্পা--ঝগড়াটে মুখরা স্ত্রীলোক, যার গলা কল.কল্ করে। কলস--কলদী, ঘড়া। কলি 
কড়ি, কোরক। কাইজা ক্যালাঙ্কার-অনর্থক ঝগড়া । কাইঠা-কচ্ছপ, কৃর্মা, কমঠ, 
ছয়া। কাইড়া-নৌকার মাঝিদের বংশনির্সিত তৈলাধার। কাইয়া, কাউয়া_-কাঁক। 
কাইরা লোখ২-কড়ে অঙ্গুল। কাইলা--মেঘযুক্ত আকাঁশ। কাকই-_মাথার চিরুণী। 

' ফাচি_কান্তে, শন্ত-কর্থনী। কানি, তেনা--ছিন্নবন্ত খণ্ড, নেকড়া। কাম- কর্ম, কাজ। 

কামলা_মন্ভুর। কারারে_কাঁহকেও। কাঁশ-কাশি। কালন্দ-কান্ুন্দি। ক্যা, ক্যান্ 
শকেন, কিজন্ত। ক্যাতকুতৃ_কুতুর কাতুর।- কিরা-কাড়া--শপথ বা দিব্য-গ্রাহণ, তুঃ 
মাথার কিরা। কিসের লাইগ!-কিসের লাগি, কেন) ক্য| দেখ। কিট বাবু__কৃষ্ণবাবু। 

কুকী--খুকী, শিশুকষ্ঠা | কুচুক্কৈরা-_কুচক্রী, দুষ্ট; যথা কুচুকৈরা . পোলাপান অর্থাৎ ছুষ্ট 
ছেলে; স্ত্রীলোকের প্রয়োগ । কুট্কুটা--অতিশয় ময়লা, কালা কুটকুটা কাপড়; তুঃ 
খুটখুটা, ফুরফুরা! ইত্যাদি। কুচকুচা--উজ্জল কৃষ্কবর্ণ। কুত্বা--কুকুর। কুশইল-_ইঞ্ষু 
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আক, গ্যাণ্ডারি। কেইছা__কেঁচো, মহীলত!। কেনে, ক্যান্থায়_কেমনে, ইতর-প্রয়োগ ॥ 

কৈতর--কবুতর, পায়রা । কৈলাম-কিস্তু) থা, দেখখ সে কৈলাম যাইবো (যাবে) 

না। কৈলকত্ত-কলকাতা। কোকা--খোকা, নস্ত দেখ। কোটা-_-আকু'ষি, আকর্ষণী। 

কোরাণি--নারিকেল কু!রবার দন্তবিশি গোপাকৃতি হন্ত। কোশ-বাপিস--পাশ বালিস ! 

ক্ষীরাই-স্থুল ও খর্বাকার শশাবিশেষ ॥ 

| রখ 

খড়ি_জালানি তৃণকাষ্ঠাদি, লাকরি, কাঠি। থপ্পৎ করিয়--হঠাৎ, আচম্বিত। খর--. 
থয়ের, খপির। খসথসা--অমস্থণ । খাইজ, থাউজ--চুলকানি। খাড়া-ঈাড়ান । খাঁড়।- 
কখাড়া__অতিশীম্্, তাড়াতাড়ি । খাড়,_ মল, পায়ের গহন1। খাদা -জমীর পরিমাণ, 

যোল পাখীতে এক খাদা। খাপ-মলাট। খাপ্প/-কুপিত। খাবাসি-বাখাশী, বংশোদ্তব 

শলাকা। খাম--ঘরের খু'টি, দারুস্তস্ত । খাঁমাখা-অনর্থক* মিছাসিহিং অকারণ । খানি-_ 

কেবল, তুঃ মোটে । খানে - স্থানে, কোন্ খানে কোথায় ঃ তুঃ এখানে, সেখানে |. খাড়, 

নাড়।-+খড়, তৃণ। খিদা ক্ষুধা । খুবরী দেওয়াল__কুলুর্গি। খেদান-_ তাড়া ইয়! দেওয়! | 

খুই্া-_-শৌচাশৌচ জ্ঞানবিহীন, খৃষ্টান বা থিষ্টান শব । খেরকি--জানাল1। 

| গ্ 

গতর--গাত্র, শরীর ; গতর খাট1--শারীরিক শ্রম । গব গব-_জলপতনের শব । গলই, 
গলি_ নৌকার ছই অন্তভাগ, আগাগলি ও পাছাগলি। গয়া_ফড়িং বিশেষ। গাঙ্গ-- 

নদী, ইতরগ্রয়োগ, গঙ্গা! শবাজ। গাছা--প্রদীপ রাখিবার কাষ্ঠাধার। গিরু--গাইট, 

গ্রন্থি, গিরা। গুদারা-খেযা! ঘাট । গুইসাঁপ_গোঁসাপ । গোড়- গুড়ি) গাছের 
গোড়ে-_গাছের মুলে, তুই আগা-গোড়া। গুর্মুড়া-_-পায়ের গোড়ালি। গুড্ডি বা. 

ঘুড্ডি _ঘুড়ি। গুয়া_স্থূপারি । গো - দের, বহছুবচনাস্ত ষণ্ঠী-বিস্তুপ্তি ) আমাগে।- আমাদের ; 

কাগো--কাদের ইত্যারদ। গোদানি-উদ্ধী। গোসা--অভিমান; বালকবালিকার-.. 

অভিমান অর্থে প্রয়োগ । গোয়াল--গয়লা, গোয়াল । গোহাইল বা গোয়াইল--. 

গোশালা, গোয়াল । 

ঘ 

ঘণ্টা__রন্তা বা কদলীর শবকের ন্যায় অখিষ্টগ্রয়োগ 5 যথা, তাহার কাছে কিছু প্রত্যাশা 

কর !--ঘণ্ট।_-কিছুই নাই-_ঠন্ ঠন্। ঘশি-ঘুটে, শুষ্ক গোময়। ঘাও--খা, ক্ষত। 

ধ্যাগ--গলগণ্ড। ঘিলু-_মস্তিক্ষ, মগজ । ঘুচাঁন--খোলা ; যথা কে ভিতরে 1স্পকপাট ঘুচ | 
ঘুটুঘুট।-_-খুব অশাধার, যথা! অন্ধকার ঘুটঘুটা । 

| চ 

চকি, চৌকি-_-তক্তপৌষ, খাট। চগ্--মই। চল!-জ্ালানি কাঞ্ঠখণ্ড, চেলা, 
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টাক1--লোষ্ট্র, টিল। চাকু-চুরি। চাঙ্গ-_ম]চা। চারি-হাতের বা পায়ের নখ) 
লোখ. দেখ । চান্দরা-__দোচাল ঘরের দুই অন্তঃস্থ ত্রিভুজাকৃতি স্থান, যথা চান্দরার বেড়ী। 
চ্যাগা--দলিত হুইয়া চেপ্টা। চিকা-ছুচা। চিবি-_ফাঁক, যথা কবাটের চিবিতে (ফাকে) 

কাইয়া লোথে (কড়ে আঙ্গুল ) চেঙ্গী লাগছে (চাপা পড়েছে )। চীখৈর--চীৎকার, চেঁচান। 

চীলা কুঠুরি--দালানের ছাদে উঠিবার সিঁড়ির উপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ । চুকা_টক, অঙ্প। 
চুকি দেওয়া -উাক, গোপনে থাকিয়া দৃষ্টি করা । চেঙ্গড়া__বালক। চেংরাপানা--ছেলেমি। 
চোট্টা-_ গ্রবঞ্চক। চেঞ্গি-চাপা, চিবি দেখ। চৌোকলা, চোঁচ--ফলের খোসা । চোখা-_. 

সুঙ্্, যথা, তাহার নাক চোখা» “বোটা না। চেল্লা--বিছা, বুশ্চিক। চোখ 

উদ্বান-_ চোখ উঠ|। 

ছ 

ছচিং _অসুচি, অশুদ্ধ; যথা, আমারে ছু'ইস না, আমি ছচি কর্ছি। ছথণ-_ঘরের চালের 

অধোপ্রান্ত। ছন-_-উলুখড়। ছাঁও-_ছানা, শাবক। ছাইলা, ছাওয়াল, পোলা-- ছেলে, 

'জ্র। ছাওয়াল-পান-ছেলেপিলে। ছাতি--ছাতা, ছত্র । ছানা--বোরা, গুণ। ছিম-- 

শিম. আনাজ বিশেষ। ছিয়া-বিয়।- বিশৃঙ্খল । ছেমড়া-ছোকর|, বালক তুচ্ছার্থে। 

ছেপ-ানভ্ীবন, থুখু। ছেবল1-_অল্পবুদ্ধি ও বহুভাষী লোক, নিন্দার্থে। ছোচা-__ লোভী, 

পেটুক। ছোটকালে-__বাল্যকালে, ছেলে বেলা । ছোৎ করিয়__শীত্র। ছোবা- ছোবড়। ॥ 

ছৈদ-_ ছুলি। ছাড়-দেওয়াল-_ চারিদিকে ঘের! পাঁচীল। ছ্যামায়_কাছে, সামনে । 

ভা 

জাল!__বৃহতৎ মৃণ্বার্র জলাধার, ঢাকাই জালা দেখিবার জিনিস। জালি-__-কচি, যথা 

জালি পাতা । জালালি কৈতর-_কষ্ণবর্ণ পারাবত। জিগাঁইলে- জিজ্ঞাসা করিলে । জুনি 
পোক-_ জোনাকি পৌক1। জেঠি_জেঠাই। জোতুক-তাক্, ওষধ দ্বারা বশীকরণ, 

পানের সাথে অন্গদ দিয়! জো (জয়?) করেছে। জোকার--হুলুধবনি ব! উলু+ জয়কর 
শবদ। জুইত--ন্ুবিধা। 

ঝ 

ঝাইল-_বেত্রপেটিক! বা পেটেরা, এখন টাক্কের আমল। বঝাকা--চাঙ্গাড়ি। ঝারী-- 

গাড়,, ভূঙ্গার। বিনই-_বিন্ুক। এখন ছুগ্ধপোষ্যদের জন্য চামচ হুইয়াছে। ঝাওয়া, ঝামা__ 
বেশী দগ্ধ ই্ক। ঝোমন--তত্ত্র, ঘুম পাওয়া । ঝড়ি--ঝড়। 

ট 

টাগ1-_থুনপি, বাইটা, শব্ষও ব্যবহ্ৃত। টাবল1--অনর্থক বহুভাষী বাঁচাল, ছেবল! 

দেখ। টাল! দেওয়।--বৃক্ষারোহী বালকের মস্তকে পাবীর চঞ্চু প্রহার, ছান! রক্ষার জন্ত। 
টুকটুকা--লালরঙ্গ, ছোট জিনিস উপলক্ষে ; বড় হইলে ভুগড়ুগা। টেক্ুড় এক পায়ে হাট? 
টুষি--ক্ষুদ্র ডালা ডালা, দেখ। টাল্ক1--ঠাণ1, শীতল । 
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ঠ 
ঠাটা__বাজ, বঙ্জ। ঠাই ঠ্যান্ কাছে, ঠেয়ে, যথা বাপের ঠাই চাও, আমার ঠান্ নাই। 

ঠৈটা - প্রবঞ্চক, যে খেলায় হুষ্টাাম করে। ঠেটাপানি-_ঠেটাম, বজ্জাভি। ঠোকর- গালে 
ঠোন! মারা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার । 

ড 

ডখি-_মুশ্নকসপাত্রবিশেষ, মালসাঁ। ডা, ডি-_টা, টি, কোন্ডা, কোন্ডি ইত্যাদি স্থলে 
বাবহার। ভাটা-বৃস্ত, বৌটা। ডাব-ছোলা--ছোট দা, নারিকেল ভাঙ্গতে ও উহার শাল 

গ্রহে ব্যবহৃত। ভাল!--বংশনির্মিত পাত্র, মুড়ি মুড়কি ভোজনের জন্য ) চুপড়ী। ডর-_-ভয়। 

ভুগভুগা বা ভগডগা--বেশীলাল, টুক্টুকা দেখ। উৈল-__গঠন। ভোয়া--গৃহের ভিত্তি। 
ডোল ধান--ধান, চাল প্রভৃতি শস্ত রাখিবার বৃহৎ আধার। 

ঢ 

ঢলঢল--কাতির, যথ৷ থিদায় (ক্ষুধায়) ঢলঢল করিয়! ফিরে (বেড়ায়); বিষে চলিয়া! পড়া। 

ঢাঁহা--ঢাক!, ইতর-প্রয়োগ । ঢুম__ঢোল, শিশুদের-প্রয়োগ। | 
তি 

তথিৎ--অনুসন্ধান, তদ্বির। তগো- তোদের । তর--তোঁর। তরকা_-তাকিয়া। 

তা-_অনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের সর্ব্বনাঁম ; যথা! লকল তা ঠিক রাখ। তালাস-_খোজ, অনুসন্ধান । 

তাইলাইগ!-তাই লাগি, সেইজন্। তামুক-_-তামাক । ত্যানা, তেনা-নেকড়া, ছিন্ন 

বস্্ খণ্ড, কানি। ত্যানে-_তা-হ'লে, তাহা হইলে । ত্যান্দর-_ছুষ্ট। তিকিচ্ছা- চিকিৎসা । 

তুলতুলা--খুব নরম (তুলার ন্ায়)। তু-_কুকুরকে আহ্বান সঙ্কেত। তেড়িবেড়ি-বক্র- 

ভাব, অপারল্ায। তৈলাচোরা--তেল!-পোঁকা, আরম্লা। 

থ 

থনে, থিকা__হইতে, থেকে, চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা । কোহান্ খনে_ কোখেকে, ইতর- 

গ্রয়োগ ৷ থাপড়-___চাঁপড়, চড়, থাবড়া। থাপা--থাবা, থাবড়। দিয় কাড়ির়া লওয়! । থোওন- 

রাখন, স্থাপন । থোড়- মোচা, কদ্লীফুল। থোত্মা-_চিবুক, দ্রাড়ি, থুতি। থ্যাতা-_চেপ্টা । 

র রদ [ 

দফন1--অমুক, ফলন! দেখ। দলামোচড়া_-কোন জিনিল (কাপড় কাগজ ইত্যাদি) হস্তের 

মুষ্টিতে লইয়! নিশ্পেষণ কর1। দাও-_দা, কাটারি। দানা__প্রীলোকের কণ্ঠাভরণ, মালা) 

এখন হার ব্যবহার। দ্রিকশিক ব! গ্যাক স্তাক--মানসিক প্রফুল্লতার অভাব। ছুত্বোরিনা_ 

ধ্ঁ ভাব; যেমন ছৃত্তোরিনা ! বড় দিকশিক লাগে--কিছু ভাল লাগে না--যাই চলে ইখান থিকা । 

দিশ! বিশা--ভাল বন্দোবস্ত বা শৃঙ্খলা করা । ছুয়ার-দ্বার, ঝাপ, যথ। হুয়ারট! দেও অর্থাৎ 

কপাট বন্ধ কর; অন্তার্থ উঠান, আঙ্গিন। হৃর্ধ শা-_ছুর্ধাতি, হট অপচয়কারী,বালকের প্রতি 
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অভিভাবিকার কটু বাক্য। হুঃখু পাই! উঃ লগে! €চিমটী কাটিলে )। দৈল!--পিটালি 

নির্মিত পুণী, পিষ্টকবিশেষ। | 
ও ধ 

ধন্ন।_-কড়িকাঠের উপর চালের অবলম্বন স্বরূপ থর্ বংশদগু | ধারা--চেটাই, মাছুর 

বিশেষ। ধুরু।--অবিশ্বাসগ্চক অব্যয়, যথা ধুক্ষ। তাও কি হয়) “দুর হ* কথা হইতে । 

ধুং_ এ । ধামা-_বেতের চাঙ্গাড়ী, টুককি। 
ন 

নশ্ড--খোক!। না করা--অন্বীকার বা মানা করা) বথাঁ, সে প্না করে" যাইবার 

(যাহতে ) পারিবে নাঃ তিনি আমারে যাইবার 'ণনা করেন” । নয়া--নতৃন, নুতন । 

নাড়া__বীচালি, শুক্কতূণ। .নাইড়া সুড়া-_চুলহীন স্তাড়া মুণ্ড। নাড়ি--কাপড়ের পাড় । 
নাহাক-+বৃথ1, মিছ!মিছি। নি-তো, কি; সেভাল আছে নি? তুমিনি ইহা করিতে 

পারিবে? নীলধাড়া_মেরুদণ্ড, পিঠের শিরদাড়া। নে-দুর ভবিষ্যৎবোধক অব্যয় 

যথা, আচ্ছ!, কিবনে ব! করুমনে অথাঁং করব যখন সুবধা পাই। নছল।--ন্টাকামি। 
নাগিত।--পাঁট ৷ 

পি 
পলান-লুকাইয়াঁ থাকা, পলায়ন শবজ। পলো--বিড়াল প্রভৃতি হইতে হুপ্ধা্দি 

রক্ষার নিমিত্ত বংশনির্মিত আবরণবশেষ। পাও--পা। পাছ-ছুয়ার--খিড়কি। পান 

বানা--পান সাজা । পাটা-পুত1-শিলনোড়া । পাঁতিল-_মাললা। পাতুরি-মাছের তর- 

কারি। পাখি-জমীর পরিমাপ বিশেষ | পাটখড়ি--পাটকাঠি. প্যাকাটি। পালান--বাগিচ, 

উগ্ভান। পান খাউনি-_চুণের গক্কেত নাম; মেয়েলি শান্ত্রানুসারে চুণ বিনামূল্য ৰা ধারে আনিতে 

নাই) সুতরাং প্রতিবেশীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে গেলে "পান খাউনি” বলিয়। নির্দেশ 

করিতে হয়। পার'_-পদ দলন, প1 দিয়া মাড়ান ১ পদাহ্ক, যথা লক্ষ্মীর পারা । চড়, পাচড়া-- 

খোস। পা।ব্-পঙ্ক কাদা । পাল! পানসারা-_দাড়-পাল।। পোক--পোকাঁ। পোলা-- 

ছেলে, পুত্র» ছাওয়াল দেখ। পোলা-পান--ছেলেপিলে। 
হি 

ফলনা,দফনা-_অমুক। ফাঁল-_লাঁফ, লম্ফ। ফাঁল1-__ছিন্ন, বিদীর্ঘ, ছে ড়া.) কাপড় খানায় 
মধ্যে মন্ত এক ফালা । ফাসা-ফাক। ফিরা-বার, যথা, ইফর! এবার, সেফির! সেবার । 

ফিরন্--বেড়ান, চলা৷ ফিরা । ফুটা _ছিদ্র, ছ'যাদা। ফুর ফুরা-খুব ধলা। ফেকন--ছুঁড়ে 

ফেলা, নিক্ষেপ। ফেউর-_শিয়াল। ফৈর-_পাখীর পালক। ফোট--ফেড়া।  ফষ্টি, 
ফুটানি--জাক, গর্ব । ফাত্রা- কলা! গাছের ছোবড়া। 

বৰ ও 

বইল, বউল-_মুকুল। বয়ল|__বাঁলা, হাতের গহনা । বল্ল, বরলা-- বোলত৷। 
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বন্ধ__বন্ধ, যথা স্কুল বন্ধ। বরই--কুল (ফল)। বাউলী-_বেড়ী (রদ্ধন কাধ্যের )। 

বাইত--বমি। বাথি-_অর্দপন্ক ফলের প্রতি প্রযুক্ত । বাগুণ, বাইগণ-_বেগুণ। বারুণ-_. 
ঝট, সম্মাও্নী । বারি দেওয়া__লাঠি প্রভৃতির আ'ঘ+ত। বাঙ্গি_ফুট (ফল)। বাদ--মনো- 

মালিগ্ত 1 বানান --গটঢা, তয়ের করা । বাইট। _মাজান ঘনসি, টাগা। বাচারের--বাহাঁর 

যুক্ত, বেশ সুনন। বাঁইল পড়া --ধরন। দেওয়া। বিলাই--বড়াল। বিলাত যাওয়া_-নাপিত- 
দের খৌরকাধ্যে বাহির হওয়া। বিষ করা_বেদনা অনুভব; আমার পেট বিষ করে। 
বীচি--বীজ। বিহান--প্রাতঃকাল। বুডড্ুরে !_খেলায় বিজিতের প্রতি জেতার বিদ্রুপ 
অভিব্যক্তি। বেজী_নকুল, নেউল। বেবাক-সমুদয়। বেকা-কোকা-- বেশী বক্রু। 

বেজকন্তা--বৈগ্ধ-কন)) দ গুলে জ, ধস্থলে ঝ চির নিয়ম; তুঃ অগ্ভ আজ, মধ্য মাঝ। 

বো61--খাদা নাক। বোঁলে--নাকি) যথা, সে বোলে আধৃঙ্জই ঢাকা যাইবো (যাবে )। 
ভ ঢ 

ভাইন্ত--ভাইপো, ভ্রাতৃজ, ভাতিজা । ভাজ পাওয়।--টের পাওয়া । ভাদাইল--কলা" 

গাছের মধাস্থ সারাংশ, অজ বিশেষ। ভেঙ্কি, ভেঙ্গান, ভেংচি--মুখবিক!ত, ভেউচন। 

ভোগ! দেওয়া--ছলন। করা, মিথ্যা ব্যবহ!র। ভাও-_দর। 

ক . ম 
মচ্ছপ-মহোত্সব, ভোজ। মজশুড়-_মাগুয় মাছ। মটুক--মুকুট, টোপর। মরিচ--* 

লঙ্কা । মর্ত মর্তন-_বাস্তবিক, ঠিক বলি ইত্যর্থে গ্রয়োগ ; যথা আমারে ৫২টী টাকা এখন 

দেও, আমি মর্ভ কাইল বিহানে ফির্ত দিমু। মস্তরাম -খুব বড়। মাইচা-_চেয়ার, কেদার। 
মাইজাশাল-_ঘরের মধ্যস্থল। মাইথানী-_মধ্যান্কে অন্নভোজনের পুর্বে চাকর বাকর ও 
মজুরদের 'জলপাঁন” মুড়ি, চিনি ইত্যাদি। অন্রমান হয় পূর্ব্বে কৃষকের! মধ্যান্ছে এরূপ আহার 
করিত, পরে ক্ষেত্র হইতে অপরাহে বাসাঁয়ংকালে আনিয়া! অন্পভোজন করিত। মাইয়া--মেয়ে। 

মাচি-__মাচা॥ মঞ্চ। মাছ মারা-মাচ ধরা। মাঁজা--কোমর। মাঠা-ঘাল, তক্র। 
মাঁকর-__মাঁকড়শা। মালই-_নারিকেলের মাল1। মিস্থি--মুটে, কুলী, (ঢোক! সহরে ব্যবহৃত ; 

যাহার মেহনত বা পরিশ্রম করে এই অর্থে বোধ হয়। মুজা_মোজ1। মোছ--গোপ। 

মোটে-_-কেবল, সবে মীত্র । মোটেই--একেবারেই, দে মোটেই ধায় সা মু ছুল্সম-_বেবাক, 

সমুদয়, সব। মেরকুষ্টি--সতি ছূর্বল। 
য 

যুয়ান-_যুবক, যুবাঁপুরুষ। যাঁতা লাঁগা_ চাঁপা পাঁওয়!| যানি--যেন; সে কোথায় 

যানি গিছে। 

র্ 

রচনা-_পুজার নৈবেস্ত, লাড়,, মুড়কি, মিষ্টান্ন গ্র্ৃতি হাহ! ঘরে তয়ের করিতে হয়। 
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রাইঙ্গ__মৃত্বিকাপাজ বিশেষ, হাড়ি । রাম__তামাকের গুড়, অগ্ত নাম লোঁচ, নালি। র্নাধুন 

ধঘর__রান্নাঘর, বন্ধন-গৃহ। রাংত1--ডাকের সাঁজ। রে-_কে, কর্দীকারকের বিভক্তি, তাহারে 

আমারে ইত্যাদি। 

লল 

লটক!__বর্ধাকালে জাত এক প্রকার ক্ষুদ্র বন্ত ফল। লগ্নি--নৌকা-চালনার দীর্ঘ বংশদণ্ড। 
লগে__সঙ্গে, সাথে) লয় শব্জ। লাইগা-_লাগি, জন্ত ) তগে! লাইগা--তোদের জন্য। 

লাগুর--সাক্ষাৎ 3) যদি দিনের লাগুর পাই---যদ্দি আমার সুদিন হয়। লাগে--উচিত কর্তব্য 

ইতার্থে; তোমার ইহা কারণ লাগে (কর! উচিত, করিতে হয় )। লাথ.থি-_-লাথি। ল্যাঠা-_- 

মুধিল, শক্ু। লেমু- লেবু । লোখ.- আহ্গুল) নখ, অন্ত নাম চারি। লোড 

দৌড় দেওয়া | 

| শ 
শল।__বড় ঝাঁটা, প্রাঙ্গণসন্মার্জনী। শরীল--শরীর। শাস্ত্রের কথ।--উপকথা, রূপকথা । 

গুলাক-ছিদ্র। শুধাশুধি--মিছামিছি, খামকা, বৃথা । 

স্ 

সপ-মাছুর। ষবরী আম-_পেয়ারা। সর্তা-_গুবাকাঁদি ছেদনার্থ বাঁতি। সাজি (সজ্জা 

'শবাজে ) ছোট ডালা, ফুল বা তরকারি রাখিৰার জন্য ; “ফুলের সাজি”, “বাজারের সাজি* চুপড়ী 

বিশেষ। সাতীব--কড়ি কাঠ। সামলান- লুকাইয়া রাখন। সামাতি--ঘরের চালে সামতি 

দেওয়া, তল! হইতে একজন মজুর কর্তৃক চালের উপর উপবিষ্ট অন্ত মন্কুরকে বন্ধন রজ্জু চাল 
ভেদ করিয়া প্রদান। সা-দরঞজা--সদর দ্বার বা সিংহদ্বার; সাশ্রাঁজা সুতরাং শরেষ্টদ্বার। 

সিদা--অতিথি সৎকার নিমিত্ত চাল, ভাল প্রভৃতি উপকরণ সমষ্ট। সাড়া মাছ--শীতকালের 

শুষ্ধ মাছ। সিংটাল-__হিংসা, “সিংহে বর্ণবিপর্যয়ঃ৮ | সুল.পি-_সড়কি, বর্ষ! । 

হ 
হ-_হী1। হল্লিরা রে!__থেলায় বিজিতের 'প্রতি জেতার বিজ্রপ অভিব্যক্তি, তুঃ বুডডুরে। 

হাউস-_সাধ। হাস-_হাপি। হাবোল-_বাসাবাড়ী। হাড্ডি-_হাঁড়। হাচুন--ঝাঁটা, বারণ । 

হাবাইতা---লোভী; পেটুক, ছোচা। হেচি-ছাচি। হোগলা-_মাছুরবিশেষ, চেটাই। 

ঞ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় । 



ও _. সাওতালী গান 

হিন্দুজাতি ও সীওতাল-জাতি একই বঙ্গজননীর সন্তান। সাঁওতাল জাতি তাহাদের 
বুদ্ধিমান-হিন্দু ভাইদিগকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখে এবং উহার্দিগকে আদর্শ করিয়া 
সতত আপনাদিগের উন্নতির জন্ত চেষ্টী করিতেছে । কিন্তু হিন্লু-ভাইগণ তাহাদিগের এই 
বোধ, অথচ সরল, নিরীহ ও সবল শ্রমপটু ভাইদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া চাতিয়াও 

দেখেন ন1। কাজে কাজেই ইহার্দিগকে মিশনরীগণের আশ্রয় লইতে হইতেছে। 

মানভূম সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ আলোচন! হইয়াছে । শ্রন্ধাম্পদ শ্রীধুক্ক 

নগেন্দ্রনাথ বস্থু প্রভৃতি মহোদয়গণের মত পণ্ডিতবর্ণ এই মানভূমের গ্রত্বতত্ব, পুরাতন রাজবংশ 

ও শিলালিপি প্রভৃতি লইয়া বিস্তর পরিশ্রম এবং গবেষণা করিয়াছেন । কিন্তু এই, মানভূমে 

সঞ্জীব অনাধ্যজাতিগণ রহিয়াছে; যাহাদের ভাষা, উপকথা, আচার-ব্যবহার ও গান বোধ হয় 

ভগ্ন শিলালিপি প্রভৃতি অপেক্ষ। শত্তীতের রহস্য অধিকতর উদঘাটিত করিতে সমর্থ। বঙ্গ- 

সাহিত্যে এই অনাধ্য-জাঁতিগণকে লইয়! বিশেষ আলোচন! হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয় ন। 

ইহারা চিরদিনই তাহাদের হিন্দু-ত্রাতৃদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া রহিয়াছে । কিন্ত হিন্দু- 

ভ্রাতৃগণ ইহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়! তাকাইয়! ইহাদের 'অবজ্ঞা-প্রদর্শন ব্যতীত নখে ছঃখে 
কখনও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ মনে হয় ন!। 

সওতাল জাতির গান তাহাদের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহারা পরিশ্রমশীল, 

কর্ম করিতে করিতে শ্রমভার লাঘবের জন্য গাঁন করিয়া থাকে, বিশ্রামের সময় সঙ্গীত 

উপভোগ করাই ইহাদের একটি প্রধান আনন্দ। বিবাহ এবং উৎসবার্দির সময় দলবদ্ধ 

হইয়। বাজনার সহিত নৃত্য করিয়| গান করাই ইহাদের প্রধান স্ফ্তি। 

যদি ইহারা কোনও ঘটন] দেখে এবং যাহ! ইহাদিগের নিকট আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়, 

ইহার! তখন সেই বিষয়টি লইয়া! গান বাধিত্তে চেষ্টা করে । নমুনা-ম্বরূপ গান নীচে দেওয়া গেল। 
এরস্থলে বলা কর্তব্য যে, সাওতালী কথ! অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক লেখা যায় ন।) 

কারণ সশওতালী কথার উচ্চারণ নেক স্থলে বাঙ্গাল! অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালার গ্রকাশ করা 

বায় না। মিশনরীগণ সাওতালীভাষা লিখিবার জন্য একরূপ ইংরাজী রোমান: বর্ণমালা 

হুষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি নুতন বর্ণও হৃষ্টি করিতে হুইক্সছে। যাহা হউক 

অধিকাংশ এই নূতন বর্ণমালার সাহাধা না লইয়াও সাওতালী উচ্চারণের ধাজা বাঙ্গাল! 

অক্ষরে বুঝান বায়। তবে একটি অক্ষরের দরকার । এইটি পার্শী 'আয়েন” অকরের 

স্বরূপ অর্থাৎ 09৮৮078] অ। এইটি আমরা লুধ অকার দিয়! প্রকাশ করিব। যেমন 

পার্শা- “মালুম” এই কথাটির উচ্চারণ আমাদের ক্কত বর্ণমালায় “মহলুম” এইরপত্তাবে. 

প্রকাশিত হুইবে। 

৩২ 



২৫৬ লাহিত্য-পয়িষৎ-পন্জিক। [ ধর্থ নংখ্যা 

. নিযলিখিত সাঁওতালী গানটি বোধ হয় কোন'ও অতীত ঘটনাত্ বর্ণন| | 
চেতাঙ দিস্ম্রে ঝুরিকরা লতাঙ্গ দিন্ুম্তে ঝুরিকর! 

কিন্ আড়াই সড়ক সড়কৃতে | 

তালি সাকামতে কিম পঙপ্সি উলি ডেরই তিকিম কলম 

রাম রাম কিন পড়াহে। 

অর্থ-_পশ্িমেয় দিক হ'তে এক পোড়া ছোকর! পূর্ববের দিকে চলে গেল রাস্তায় রাস্তায়। 
ভালপাতের ই আমপাতার শিরের কলম রাম রাম ক'রে পড়ছে। 

সাওতালী কবিগণের ভাষায় কপায় সংখ্যা অতি কম ছিল। সাঁওতালী জীবনের 

খটনায় বৈচিত্র্য তদধিক কম। কিন্ত বোধ হয় কঙকগুলি গানে সাওতাল কবিগণ তাহাদের 

দৈনিক জীবনের সামান্ত ঘটন! লইপ্স! গভীরতর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন । যথ1-_ 
. আত.ললো সেরমাসিতুম, সিতুম কান্দে ষনেওয়!-_ 

পিতুম কাঙ্গে মনেওয়া।  হক়্রিগি চাটানি 
হররিগি বাড়ি উমুল উমুলান পে মানেওয়1-. 

উমুলান পে মানেওয়|। | 
অর্থ__জামীটি গরম, উপরে রৌদ্র _ রৌদ্র লাগছে বৌদ্র লাগছে। 

রাস্তায় পাথর আছে রাস্তায় বড় গাছের ছাওয়া আছে। 

জুড়ায়ে লও মন্ুষ্যেরা, জুড়ায়ে লও ষন্তয্যেরা। | 

এই সংসারে হুঃখ কট এবং পরিশ্রমের পর পরিণামে শাস্তি আছে, পণ্ডিতগণ ও দার্শ, 

নিকবৃন্দ মন্ুযাগণকে ইহাই বুঝায় শাস্তি প্রদান করিতে চে করেন। সাঁওতালগণও 

হখন দ্বিপ্রহ্র রৌড্রে গরম পাহাড়েখ উপর ফাঁড়াইয়া কাঠ কাটে, তখন এই গান লইয়া 

তাহাদের মনকে গ্রক্ূপ প্রবোধ দিতে চেষ্টা কনে। 

নীচের গানটি কোনও বিরহ কাকুর সাঁওতাল যাহার স্ত্রী মরক্প। গিয়াছে তাহারই গান। 
ওড়াং আরে মা ইএ| আপা। 

কাচা রেমা আতে। হও। 

ওকা। রেব। মেদ! ইঞ যদ । 

ইঞ রেয় দায়! বাড়ে সেনাতাম খান্। 

রেখেছ কৃইড় মেদ যদ মে। 

অর্থ-_ঘরেতে ম| বীপ.॥ 
আঙনাতে তে গায়ের লোক । 

কোথায় চোখের জল আমি মুছে দি। 

আমার জন্ত দয়া তোমার আছে ত। 

ঘুরে দেখে চোখের জল মুছে ছে। 



সন ১৩১৬ ] সাওতালী গান ২৫১ 
এই গ্রামে সরল প্রাণ সাঁওতাল তাহার মনকে গ্রাবোধ দিতেছে যে, যণ্দও তাঙার হী: 

ধিরহ ছুঃথে বুক ফাটিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার ম! বাপ রহিয়াছে।গায়ের লোক রহিয়াছে, 

যাহার! তাহার স্ত্রী অপেক্ষা! কম অন্তরঙ্গ নহে। ইহারা যদি তাহাকে আপনার ভাবিয়া 

জল মুছাইয়! দেয়, তাহ! হইলে তাহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া বাটবে। যদি ব্যকিগত্ত 
ছঃখ কষ্ট ঘুচাইবার একটা প্রধান উপান্ন বিশ্বজনীন ছঃখ কষ্টে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া । 
সাঁওতাল তাহাদের সরল প্রাণে যে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহ! আজকালকার সভ্য. 

জগতের অতি অল্প জীবই অনুভব করিতে পারে। 

সাওতালী গানের কোন কোন স্থানে দুই এক লাইন খাটি বাঙ্গালা থাকে । নিয়লিখিত 
গানটি উহার উদাহরণ স্বরূপ দেওয়! যাইতে পারে। এই গানটি ছেলে ঘুমপাড়ান গান । 

চেতাঙ, দিসম্ ক্ষণ হেয় একাল কয়লার যুগী 

মাসে মাবাড কহ কয়দে ইমাই মে 

কোলে আছে সোনের বধু কয়দে ইমাইমে। 
অর্থ--উপর থেকে আসছে ভিক্ষুক যোগী 

দিয়েদে বড় বধু ভিক্ষা দিয়ে দে 
কোলে আছে সোন।র খোক। ভিক্ষা দিয়ে দে। 

আর একটী গাঁন দেওয়া হইল। ইহার ছুই লাইন পাঁওতালী এবং ছুই লাইল 
বাঙ্গাল! । যথ1-- 

অত! লো লোকান্ ডাঞান লোহকান্। 

সের্ম! সেতুন কান্ হবমঞ লো২কান্। 
মনে কর হে ছাতাধর। মুচীকে বল হে পায়েজুতা। 

অর্থ--জমী গরম আছে পাছুটি জলে ছ তমার 

উপরে রৌদ্র আছে শরীরটি জলছে 
ছাঁত। ধরতে মন কর মুচীকে পায়ের ভূত 
তৈয়ারী করিতে বল। 

নিক্ললিখিত গানটিতে হৃষ্য-গ্রহ্ণ কেন হয় তাহ! বুঝাইবার চেষ্টা আছে ।-- 
মারাঙ, বুরুরে হুসেৎ বেরইলে কানায় 
হারা লতার লতার তে 

মানেওয়া হড়কো বেরইলে কানায় 
মানাওয়া মায়! জালাতে 

চাদবঙ! জনম্ জনমে হুইড়ি এনায়। 

র্থ--বড় পাহাড়ে হসেৎ লোকের! ছিল 

মানুষ পাহাড়ের নীচের জমীতে ছিল 



২৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ হর্খ সংখ্যা 

ছিল লোকেরা এক সঙ্গে ঘর করে 
“ছল পরস্পরের মায়ার বাধনে। | 
ভগবান্ সু্্য জন্মে জন্মে খণ শোধ করিতে পারিতেছেন ন|। 

গানের মর্খটি সাওতালদের এই বিশ্বামটি জানিলে বুঝা যায়। সাঁওতালদের ধান এবং 
ধানের চাষ ছিল না। ভগবান্ হুধ্য সাওতালদের মঙ্গলের জন্ত দোসাৎ জাতিক্স নিকট 

হইতে এক মুঠ! ধান ধার করিয়া সাঁওতালদের প্রদান করেন। ভগবান্ সুর্যের এই ধার সুদে 

সুদে বাড়িয়! যাইতেছে, শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না । সেই জন্য দোসাৎ জাতির 

কর্তা কখনও কখনও সুর্দেবকে ধারের জন্য পীড়ন করেন এৰং তাহার তেজ কাড়িয়া 

লয়েন। সেই জন্য হুর্যয-গ্রাহণ হইল । 

রামায়ণের ঘটন। লইয়া সাঁওতালদের অনেক গান প্রচলিত আছে। উদাহরণ ম্বরূপ 

ছুই একটি'নীচে দেওয়ু। গেল।-_ 
| সীত। কারণতে লংক!1 গাঁড় 

লএনো জরি জার! ওরে 

€ুনাতেড়ং তবোয়তেড়ং 

হাঙম্ চাদ লএনা বে 

অর্থ--সীতার কারণে লঙ্কাগড় জলে গিয়ে ছিল 
ওই কারণে সেই কারণে হহুমানও জ'লে গ্রিয়েছিল। 

আর একটি গান দেওয়া গেল। যথা-- 
উরিন বীরতে বামে লক্ষণকে বল এনা 

কইকি ইঙ্গাত কাপাট অলকেদ। 

রামে লক্ষণ কি বনবাসিন 

অর্থ--অরণ্য বনেতে রাম লক্ষ্মণ চলে গেল 

কৈকের়ী কপাটে লিখে মেরে রেখে ছিল 

রাম লক্ষণের বনবাস”। 

প্রীসরলীলাল সরকার । 



কালকেতুর চৌতিশ। 
(শ্রীটাদদাস রচিত) 

ইহার হুইখাঁনি গ্রতিলিপি পাওয়! গিয়াছে । এক খানার বয়স ৬৮, এবং অপরখানার 

৫১ বৎসর। প্রথমোক্তটির লেখকের রামচন্দ্র কেরাণী; ইহার নিবাম-“কধুরখীল' গ্রামে ।' 
ইনি বহুতর বারমাস ও চৌতিশা সংগ্রহ ক রয় গিয়াছেন। ২য় 'প্রাতিলিপি লেখকের নিবাঁস-- 
চট্টগ্রাম--'করণ-খাইন” গ্রামে । রচয়িতার কিন্ত কোন পরিচয়ই পাওয়৷ যায় নাই। 

চুইখানি প্রতিলিপির মধ্যে অবশ্ঠ পাঠ-পার্থক্য আছে । পাদ-টাকায় ২য় পুথি হইতে পাঠাস্তর 

সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম । অনাবশ্তুক বোধে কেবল একটামাত্র শব্দের বিভিন্নতা সর্ব, প্রদর্শন 

করিলাম না। কিস্তিত কিমাকার ধারণ করে বলিয়! অনুচিত হইলেও, অনেকগ্থলে 

বর্ণাগুদ্ধি শোধন করিয়| দিয়াছি। বলা বাহুল্য, সমস্ত চোঁতিশারই রচনা-পন্ধতি অতি অস্ভুত 

ও হাস্তকর। এই একটিতেই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইতি। * 

নমঃ গণেশায় | 

কান্দে কালকেতু বীরে, কষ্ট পাইন! কলেবরে, কর্কশ বন্ধন কারাগারে । 
কৃপা কর রাঙ্গা পদে, কক্কনের অপরাধে, (১) কলিঙ্গে কাটিবো কালি মোর ॥১ 

খলের নাহিক ভ্রম, খুদ্র রিপু নরাধম, খিছটিআ| বন্দি কৈল মোরে। (₹) 
খাটে বসি মহারাজে, খলের পাঠিল! কাজে, খাপ দ্িআ বনি কৈল মোরে ॥২ 
গোধারূপে পন্থ যুড়ি, গড়াইঅ! আছিলেন গৌরী, জ্ঞান ন! ছিল মোর মনে। 
গলে দিয়! গণ কাসি, গাগ্ডিবে বাদ্ধিলুম আসি, গৃহে দিলাম গৃহিণীর স্থানে ॥ 

ঘরিণী ফুলরা রামা, ঘিরি'অ ধরিল তোমা, ঘিছটিল কাটিতে তত.কাল। 
ঘরের সেবক জ্ঞানে, ঘাইট না! লইল! মনে, ঘুচাইতে পণ্ডর জঞ্জাল 8৪ 

উগ্রচণ্ড। নারাক়্ণী, উমে কালী কাত্যায়নী, উপজিল! গোধারূপ ধরি । 

উপমা দিবারে নারি (৩) উলমত্ত বয়স ধরি, উপজিল! অন্বথিকা সুন্দরী ॥ 

চাতুরি দেখিআ তোর, চপল চঞ্চল(9) মোর, চুকাইআ কৈল! মোর ঠাই। 

চাহিআ৫) রহিলু গৃহে, চমকি উঠিল দেহে, চন্দ্রবদনী চণ্ডিকা ই(৬) 1৬ 

* ৬ম বর্ষের "পরিষৎ-পত্রিকার? ওয় সংখ্যায় মন্মিখিত “প্রাচীন পুথির বিবরণ? শীর্ধক প্রবন্ধে একঘার এই 

চৌতিশার সংক্ষিপ্ত পরিচর দেওয়। গিয়াছিল। (১৩শ পুধির হিষরণ দ্রষ্টবা।) 
(১) 'অপধাদে-_২য় পুধি। (২) খেজাইল নৃপতির তরে ।_এ। 

(৬) 'ৰলিতে'__২য় পুঃ। (5) চরিত্'--এ | (৫) চাছিতে চলিলুম গৃহে-এ। 



২৫৪ সাহিত্য-পরিষত-পল্তিক। [ ৪র্খ সংখ্যা 

ছাড়ি! কৈলাশ দেশ, ছিন্ন ভিন্ন করি ভেস, ছোট ঘরে কৈলা। অধিষ্ঠান। 

ছল্নরে পাইলু ভঞএ, ছিদ্র পাইআ মগাশএ, ছল করি লইবে৷ মোর প্রাণ ॥৭ 

জানিআ! জঞ্জাল বড়, যুগল করিম! কর, জিক্ঞসিলু জননী বোলিম। 

জগত জননী আই, যুক্তি কৈল! মোর ঠাই, জয় হুর্া নাম হরজায়! ॥৮ 

ঝট! কাজে নারায়ণি, বস্কারিঅ। বাম পাণি, ঝিলি মিলি করেতে কন্কন (৮)। 

ঝাটে দিলা মোর তরে, ঝা লইলু ইন্দু শিরে (১০), ঝগড়। হইল তেকারণ ৯ 

ঞ্রিঅম-কারিণি মাএ. ঞ্ি সারিতে রাঙ্গা! পাএ, নুপে যদি (১৯) করে হুরাহুরি। 

ঞ্িশ্চিন্তে আছিল আমি, গন্ধে পালিল। তুমি, 

ঞিগর (নিগড় ) বন্ধন কেনে মোরে(১২) 0১০ 

টামন দেশের লোক, টুকেক নাহিক শোক, টানিআ বাদ্ধিল হাত পাও। 

টল মল করে গ্রাণ, টুটিল সকল জ্ঞান, উল মল (১৩) করে সর্ব গাও ॥১১ 

ঠ1ঠ দেখি চতুর্ ভিত, ঠেলা দিলে (১৪) অনুচিত, ঠাকুরাণি সন্কটনাশিনি। 

ঠেকিআ1 বিপক্ষগণ, ঠারাঠারি বি ঠগে করে উপহাস বাণী ॥১২ 

ডদ্থুরুধারিণি গৌরি, ডাঙ্গ ডাবুগ পর, ডর হোতে কর পরিত্রাণ । 

ডানে বামে দিআ হান। "১৬, ডগমগ করে মেনা, ডলিক্ম। সবের লএ প্রাণ ॥১৩ 

উঙ্গ মতি নৃপদলে, ঢাক শক্তি তোরআলে, ডাকি রহিছে কারাগারে। 

ঢোল করে নিশিপতি, ঢাক 'ঢাল বাহে অতি, ঢেস! দিম! বণি দিবো মোরে ॥১৪ 

আন নাহি আন “তি, আন জনে করে ক্ষিতি (১৭) আন জনে কেনে কর মান(১) 

আনহ খাবর অসি, আনন্দ বিশু!র বাপ, আনন্দে রধির কর পান ॥১৫ 

তুমি ব্রহ্ম! হরিহয়, তুমি স্বর্গ ধরাধর, (১৯) তব পদ ভাবে তিন লোকে । 

তরাইতে পশ্ুগণ, তোমার হইল মন, তুষ্ট হৈআ বর দিলা মোকে ॥১৬ 

খর্য)দ। করি 1 ঘটে, (২*) স্থিতি কৈলুম গুজরাটে, স্তানাস্তর হোতে আনি গ্রজা। 

স্াবর কাটিলু হেলে, স্থিতি কৈলু সর্ব বলে, থান! দিল। মুঞ্ি হৈলুম রাজা ৪১৭ 

দোল! ঘোড়া! করি বর, দিল! দেবি বহুতর, তোহাই মান এ সব্বলোকে ! 

ছুম্ছুমি বাজনা বাজে, দশ দিগে পাইকে সাজে, ছুঃখহীন নাহি রোগ শোক ॥১৮ 
ধরাই ধবল ছত্র, ধার মুখে শুনি শাস্ত্র ধর্ম গ্রশংসা ব্রতকথ|। 

ধনের নাহিক ক্রেশ, ধার্মিক সকল দেশ, ধর্মপুত্র সম প্রজা দাত ৪১৯ 

(৬) “চতী আই? । (৭) “ছলের নাহিক ভয় । (৮) রতন হয় পুঃ। 
(৯) “করে”এ। (১৯) িটকি লইলুম শিরে'__( ১১), 'কেনে-উ (১৫) ঠিমকে-হক পুঃ। 

(১৬) “খানা, (১৭) “আনের ন। লইছি খিতি'_এ (১৮) আনে কেনে করে অপমাদ--& 

(১৯) 'ভুআ।'-এ। (২০) ধৈর্য (্বৈধ্য 1) করিলুম হঠে-২র পুঃ। 



গন ১৬১৬ ] কালকেতুর চৌতিশা ২৫৫ 

নিত্যকি থ নিতা করে, নগরে পতাকা উড়ে, নআনে দেখিতে সুললিত। 
: নাহি মোর কোন ভঞএ, নিত্তি থাক নিজালএ, নাম মোর নারায়ণীর সত ॥ 
পরম কতুক রঙ্গে, পুর তুল্য প্রজা সঙ্গে, পন্কজচরণে মাত্র আশ। 

পতিতপাবনী তুমি, পতিত পাতকী আমি, পলকে করিল! সর্বনাশ ॥২১ 

ফান্দে বন্দি কৈলা মোরে, ফুকরিমা ডাকম্ তোরে, ফিরিআ! বারেক কর দৃষ্টি। 
ফণীরূপে ধর থিতি, ফুট বাসে (ভাষে?) করম স্ততি, ফল দেঅ দুর কর রিষ্টং১।২২ 
বহিঅ| শর্্ঘরী জাএ, বেদন! না! সএ (সয় ) গাএট বন্ধনে ঢালিআ৷ দেঅ পানি। 

বিস্র হৈবে রাঙ্গ৷ পাঁএ, বন্ধনে প্রাণি জাএ, বেদে বোলে বিপদনাশিনী 1২৩ 
ভবানী ভাবি মা২২ গৌরি, ভদ্রকাগী মাহেশ্বরি, ভবের বনিতা! সর্ববজয়াং৩। 
ভয়ন্করী মুত্তি ধরি, ভণ্ম কর জথ এরি ( অরি), ভয় হেতু ভাবম্ অভয় ॥২৪ 

মৈষাম্ুর আদি করি, মহাকালী রূপ ধরি২৪, মোরে রক্ষা (রক্ষ? ) স্তঙ্গলচত্তিকা। 

মহিমা অনন্ত গুণে, মোরে দয়া নাহি কেনে, মাহেখ্বরিংও কদ্রাণি অধিক! ॥২৫ 

যঅস্তি বিজয়া জয়া, যগতের মহামায়া, যানিআ ধরিছম্ তুআ! পাঁএ। 
যোড় হস্তে বোলম্ তোরে, যশ দেও সেবকে:র, যঃণ! দিবারে ন! যুআএ২৬ ॥২৬ 
রক্তবীধ্য সংহারিলা, রুধির সকল পিল", রণ ম'ধা রাঁখিলা খেআতি। 
রোপনা করিম! চণ্ডী, রক্ষা কৈল' বিবগণ্ডি, রাজ: পাদ কর ২" অত্যাঅতি ॥২৭ 

লম্পটে পাইল রাঈ*,২৮ লইল সকল কার.২* লণ্ড ভণ্ড কৈল প্রজাগণ। 

লাঘব হইছে৩* অতি, লক্ষমীমাতা সরস্বতী, লীলা এ মোরে করহ মোচন ॥২৮ 

বারাহিণি বৈষ্ঞবানি, বজদগড সনাতনি, বস্ত্র হস্ত দিআ! রাখ মোয়ে। 

বিমানে করিম! ভর, বিপক্ষ বিনাশ কর, বিপত্তিতে ডাকম্ তোমারেও১ ৪২৯ 

শাবিত্রী গায়ত্রী মেধ!, শক্তিরূপা স্বাহ! স্বধা, শতিন্তে অন্ুরঘাতিনি। 

শঙ্খ চরু গদা লৈআ, সর্ব্ব শত্রু সংহারিআ1, সেবকেরে রক্ষ সনাতনি ॥৩০ 

ষক্র সান স্থুরগণে, ষেবা করে এক মনে, ষঙ্কর-ঘরিণি দশভূজ! | 
ঙ্কটমোচন জানি, যানন্দিত হৈ'ম। পুনি, যহআ-লোচনে করে পুজা ॥৩২ 

দিবামি সারদা যষ্টি, সকল তোমার সৃষ্টি, স্বর্গ মর্ত পাতাল ভূবন । 

স্বস্ত নিশুস্ত বলি, সংহারিলা শিব শুলি, সারঙ্গে পুজিল দেবগণ ॥৩২ 

(২১) “ফল দেঅ দুর হউক রিঠি'-_২য় পৃঃ) 

(২২) ভবানী ২য় পুঃ। (২৩) 'হরজারা-_। 

(২৪) মহিযান্্রঙ্দি্ী।  মহাঁকালী কাত্য।য়নী_এঁ। 

(২৫) 'মোরে রক্ষা ( রক্ষ)৮-উ। 'যগাঞল | (২৬) “মাগস্'-্খ । 

(২৭) *কাধ্য'--২য় পু (২৮) 'লুটিল। সকল রাজ'--এ (২১) “ফায়িজাস্ী। 

(৬. ) 'বিপত্ধি ভাকম তোরে'-_-এ | (৩১) *হুছত্ষারে দিজ। হান।'-স্হয় পুঃ। 



২৫৬ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিকা [ ৪র্ঘ সংখ্যা 

হল্য জোড়ে করস্ স্ততি, হরিষ হইআ! মতি, হিত কর হরের ঘরিনি। 

হুত্ক্কার মারি হান1;৩১ হত কর নৃপ সেনা, হিমগিরি রাজার নন্দিনি ॥৩৩ 

ক্ষেমস্করি খর্গধরি, ৩২ ক্ষয় কৈলা ৩৩ জথ অরি, ক্ষেম দৌষ অভয় পার্বতি। 

ক্ষেণে ক্ষেণে প্রণামিআ, ক্ষিতিতলে লোটাইআ।, ্রুচান্দ দাসের কাকুতি ॥৩৪ 

“ইতি কালকেতুর চৌতিশা৷ সমাপ্তং ৷ ১১৯৭ মঘি।”* 

প্রীআবছুল করিম। 

(৬২) কাপ ধরি'-- ই । (৩৬) “করা--ই। 

"* ইতি কালফেতুয় চৌতিসা লিক্ষতে সোণঞ জএরসে চ 
মাজাদিষ্টঃ মাম! চ লেখীতং তব। জঙ্গি যুদ্ধ বুদ্ধ 

তার এত, সাধু পণ্ডিত কৃফ কৃষ্ণতি কৃষ্ণেতি জো সাং 

স্বরতি নিত্য গ্রনং ভিয্না জথ| * *% ইতি কাল- 

বেত চৌতিস! সামপত্ত বেজক্ষয় প্রীউমাচরপ গোহ দাস দার্খ।* হয় পুথি। ইহা লন ১২১৪ সতিয় লেখা। 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনের 

ন্কাম্ন-শ্বিম্যল্লী 

১৩১৬ 

প্রথম মানিক অধিবেশন 
স্বান--পরিবৎ"মলাির। 

সময়--২৩শে জ্যেষ্ঠ ৫১৩১৬ ), ৬ই জুন (১৯৯৯), রবিবার অপরাধ ৬ট। 

লতাপতি-_মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম এ, বিএল, (সভাপতি)। 

আলোচা বিষয়_-(১) গত অধিবেশনের কার্্যবিবরণ পাঠ। ৫২) পৃস্তকোপহার- 

| দাতৃগণকে কৃতজ্রভাজ্ঞাপন। (৩) সভ্য-নির্বাচন (৪) প্রবন্ধ ক) 

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মির এম্ এ বিএল. সভাপতি মহাশয় কর্তৃক 

লিখিত “বন্দিপুরের শ্াসরায়” নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মনাশয় কর্তৃক লিখিত “লক্ষণ সেন ও বখতিয়ায়ের 

বাঙ্গালা জয়” নামক প্রবন্ধ। €(€) প্রদর্শন--প্রাযুক্ত রাখাশদান 

বন্দ্যোপাধ্যার বি এ মহাশর কর্তৃক মুসলমানের বাঙ্গালা জনন সম্বন্ধে 

নবাবিদ্কৃত খোরদিতলিপির গ্রতিলিপি। ৬। বিবিধ। 

উপস্থিতি-_ 

হীবুক্ত সারদাচরণ নিত এম, এ, বি এল. সভাপতি ) 

জীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী বাহাছুর জীযুক্ত হীরেজ্্রনাথ দত্ত বেদান্ত রত্ব 
» -উমেশনারাক়ণ চৌধুরী »  মন্মথমোহন বস্থ বিএ 
» ছুর্গাকাস্ত চক্রবর্তী »  বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এস নি 
৬ জৈলোকানাথ মিত্র ডাঃ ,» পশুপতিনাথ ঘোষ । 

«“ সতীশচন্্র সরকার » স্লামকমল সিংহ 

&. সতীন্রসেবক নন্দী ». ইন্দুপ্রকাশ গঙে।পাধ্যায় 
« গৌরহরি সেন » বিনোদবিহারী পু 

« কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ আমৃতগোপাল বস 



২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

জযুক্ত খগেক্রনাথ ও$  শ্রীবুজ হীরেন্্রকুমার বন্ধু 
“ জন্বভলাল শীল এমএ »» বাণীনাথ নন্দী 
« শরংচজ দত ১» যৃতীশচন্ত্র সমাঞ্পতি 

নরেজকুমার বন্ধ বি,এল, শ্রীযুক্ত ব্0োমকেশ মুস্তফী 

» শ্লাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ] লই সাারর 

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলা। তৎপয়ে 
মিযলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে বথানীতি কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন কর! হুইল,__. 

উপহারদাতা উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদি 

প্ীযুক্ত লারদাচরণ মিত্র এম, এ১ বি, এল (১) সাহিত্য-রদ্ব নেরেশচন্দ্র মজুমদার গরণীত) 

্ (২) নববিধান কি? (৬কৃষ্ণবিহারী সেন) 

গিরীশচ্্র দত্ত বি এ (৩) আধ্য-নীভি-বিজ্ঞান (ম্বরচিত ) 
গ্রমথনাথ তর্কভৃষণ (৪) মায়াবাদ ৮, 

কেদায়নাথ ম্ুমদার (৫) ময়মনসিংহের ইতিহাস », 

(৬) সারশ্বতকুঞ্জ 

কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এ (৭) সিন্কুগৌরব 

রায় লক্ষমীনারায়ণ আদ্য (৮) ভাতু 

4 বিশ্বনিম্টুক রায় ওরফে বি, এন, রায় (৯) হিন্দুবিজ্ঞান সুত্র 

« সার রোপার লেখত্রিজ, কে,সি,আই,ই( ১০) 10019 ৫5 1001)9119] 7১766678006 

ব্ীয় সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক (১১) ১৩১৪ সালের প্রথম সম্মিলনের 

সম্পূর্ণ কার্যাবিবরণ 

«  ইন্পীরিয়াল লাইব্রেরীর সম্পাদক (১২) 08651090509 ০৫ 7300%9 72৮11, 

« দীীননাথ সান্যাল এম, বি, (১৩) কুমারসম্ভবকা ব্য মশ্বেরচিত ভাবাম্বাদ) 

অতঃপর নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্বাচিত 

হইলেন 2. 

পরস্ত/বক সমর্থক নুতন সত্য 

শ্ীন্বরেশচন্্র সমাজপতি শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী প্রীযতীজমোহন রায়, 

ঢাকুরিয়া), ২৪ পরগণা। 

্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যাক্ জীহর্গাচরণ ভষ্ট এম,এ, 
৫৮1১ হারিসন রোড । 

শ্ীমহেজল।ল মিঅ শ্ীঅমূল্যকূমার বন্ধ 
96:80 ০৫ 10018 90০89], 79008, 



্রস্তাবক 

জ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী 

59 

85 

গ্রীবিপিনবিহ্থারী গুপ্ু 

85 

85. 

শ্রীর়ামকমল সিংহ 

কার্্য-বিবরণী ৩ 

সমর্থক ণ্য 

জীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীসৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্য।য় বি,এ 

55 

55 

১৬ হরিশ্চন্্র চট্টোপাধ্যায়ের ্রীট। 
শ্রীনিরঞ্জন পাকড়াশী এম্.এ 
শ্রীশরচ্চন্্র রায় এম,এ 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্ীজগল্লাথ রায় 

55 

৯% 

8) 

95 

শ্রীরাখালদাস 

ঠ্? 

ম্যানেজার ইন্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল 

গোয়াড়ী, কষঃনগর। 

জীহরিপ্দ মুখোপাধ্যায় 

ইম্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর । 

শ্রীতারাপদ রয় | 

ডা8৮০1) & 01০9০1-102197, গোয়াড়ী কৃষ্জনগয়। 

শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি, এল, 

উকিল কৃষ্ণনগর । 

শ্রীজ্যোতিঃগ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়,বি,এল, 
শ্রজ্যোতিঃগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এমএ, বি, এল 

উকীল, কৃষ্ণনগর। 

শ্ীদেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি,এল, 
শ্রীনরেন্দ্রলাল রায়, 

শিক্ষক, এ, ভি, স্কুল কষ্ণনগর। 

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকষ্চগোপাল ঘোষ বি,এল, 

ভেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর । 

শ্রীকাঙ্জালীচরণ চৌধুরী বি, এল, 
উকিল, কাটোয়!। 

শ্রীদেবেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ 
ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গিরিডী। 

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য বি, এ, 

সব-ডেপুটী নড়াইল 

শীদেবেজ্জনারায়ণ রার 

মায়ের কুটার, কান্দী ॥ 
শ্রীসতীশচন্জ সরকার 

৫৬1১১ চামহাষ্ট প্রা? 



৪ বঙ্গীয়-নাহিত্য-্পরিধদের 

গুগ্ত।যক সমর্থক . সত্য | 

শ্ীপাণীনাথ নন্দী শীব্যোমকেশ মুন্তফী শ্রীঅনিলচন্ত্র দ্ত এ 

€* কর্ণওয়ালিস্ ্রীট। 

রি ্ শ্রীঅবোরনাথ দত্ত 
১২০1২ মস্জিদবাড়ী স্্রীট। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্বলিখিত গ্রবন্ধ পাঠ করিলেন । এই গ্রবন্ধ পরিষং-পত্রিকা় 

গ্রকাশিত হইবে। এই সুত্রে সভাপতি মহাশয় একখানি ২৫*।৩০* শত বংসরের প্রাচীন 

পুথি প্রদর্শন করিলেন,--এবং বলিলেন, ইহার নাম অনিল পুরাণ । ইহা'ও ধর্মের গান এবং 
 রমাই-পঞ্ডিতের রচিত বলিয়া. প্রসিদ্ধ! রচনা হইতে শুন্তপুরাণ প্রণেতা রমাই পণ্ডিত ও 

এই রমাই প্ডিত এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হুয় না, তবে ইহার অনেক স্থলের সহিত শুন্তপুরাণের 

বিষয়গত মিল আছে « ঘনরাম বা মাণিক গান্গুলীর ধর্দমঙ্গলের উপাখ্যান ইহাতে নাই। 
শুস্তপুরাণ অপেক্ষা হিন্দুপুরাণের প্রস্তাব ইহার মধ্যে বেশী মিশ্রিত। ইহার 

রচনাকাল এখনও নির্নীত হয় নাই। তৎপরে তিনি জানাইলেম। যদি পরিষৎ এই গ্রন্থ 

প্রকাশ করেন, তিনি ইহার »মগ্ত ব্যয় নির্বাহ করিবেন। : 
তৎপরে রাখাল বাবু তাহার প্রবন্ধের সার স্কলন করিয়। শুনাইলেন। তিনি নবাবিষ্কৃত 

তাম্্রশাসন ও শিলালিপির সাহায্যে গ্রমাণ করিলেন যে মুসলমানের বাঙ্গাল! জয়ের কাল 

গ্রচলিত কালের অনেক পরে, তখন লক্ষণ সেনের মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং লক্ষণ সেনের 

আহারকালে উড়িষ্যায় পলায়নের প্রবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা । বখতিয়ার নবদ্বীপ বা নদীয়ার 
আসেন নাই। সেস্থানের নাম নওদিগ্নার ঝা নুতন দেশ। প্রথম সংস্করণের ই়ার্টের ইতিহাপে 
তাহাই আছে। মহম্মদ ঘোরী দিল্লীপতি পৃর্থীরাজকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কনোজের 
জয়চন্দ্রকে জয় করিতে পারেন নাই ঝ জরচন্দ্র বিশ্বাসঘাতকত। করেন নাই। জয়চন্দ্রের পর 
তাহার পুজ্ত হরিশ্ন্্র মাত বংসরকাল স্বাধীন রাজ! ছিলেন। তীহার দানপত্র পাওয়া 

গিয়াছে । বিশ্বকোষে কেশব সেনের তাত্রশাসনকে বিশ্বরূপ-সেনের তাম্রশান বলিয়। 

উল্লেখ করা! ভুল হুইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের পর কেশব দেন, বিশ্বরূপ দেন, মাধব সেন প্রস্থুতি 
বাঙ্ালার বিভিন্ন অংশে স্বাধীন রাজ হইয়াছিলেন।--এই লকল ভ্রম একমাত্র মিনাহাজের 
তবকতি নাসিরির বর্ণনা উপলক্ষে চলিয়। আসিতেছে । পারদসিক প্রতিহানিকগণের আর 

কেহ এ সকল ঘটন! সঙ্থন্ধে বিশেষ কিছু না লেখার এ ভূল এতাবতকাঁল অনুস্থত হইয়! 
আমিতেছে। ব্সাপাততঃ এই সকল খোর্দি তলিপির আবিষারে এ ভুল ধরা পড়িয়াছে। 
«খন তবকতি নাসিরির এ অংশটা ফেলিয়! দিবার যোগ্য হইয়াছে। এই বলির! তিনি 

তাহার কথার প্রম« স্বরূপ নিশ্বলিখিত পগ্রামাণা সকলের উল্লেখ করেন,-_-বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত 

খসদেশের অধিপতি অশোক চয়দেবের বুদ্ধ গতিমা প্রতিষ্টাবিষয়ক খোদিত লিপি। লক্ষণ 
সেনদেবের সতীত বাদ্য ৫১ অঙ্গে অর্থাৎ ১১৭০ খু্ান্সে এই লিপি উৎকীর্ণ। ইহ! দ্বার! 



কার্ষ্য বিবরণী ৫ 

গ্রমাণিত হইতেছে যে লক্ষণ দেন ১১৭৭ খুষ্টাকের পূর্বে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। স্তরাং 

বখতিগ্নারের বাঙ্গাল! জয়কালে তাহার বর্ধমান থাক। একান্ত অসম্ভব । উক্ত তাত্রক্ষলক 

অশোক চল্লদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাত! কুমারপাদ (যুবরাজ) দশরথের ভাগাগারিক ধেনাধ্যক্ষ) সন 
পালের বুদ্ধগ্রতিম। প্রতিষ্ঠার খোদ্িতলপি। ইহাও লক্ষণ সেনের অতীত রাজ্যাঙ্ক ৭৪ 

অবো বৃহস্পতি ১২ বৈশাখ তারিখে খোদিত, ইহা ইংরাজী ১১৯৩ খুষ্টান্দে ১৭ই মে। 
দুতরাং ইহ! দ্বারাও পূর্বকথ। সমর্থিত হইন্ডেছে। এই খোদিতলিপিতে লক্ষ্মণ 
ংবতের একটি মাস বার ও তারিথযুক্ত পূর্ণ রোজের হিসাব পাওয়ায় স্থির হইর়াছে' 

যে ১১১৯ থুষ্টাব্ের অকৃটোবর নভেম্বর মাসে (কার্তিক মাসে) লক্ষণ সংবতের হুচন! 

হইয়াছিল, ইহা অত্রান্তরূপে নির্নীত হইয়াছে । গয়ার পাদ. স্ম মন্দিরের নিকটে প্রাপ্ত 

বৌদ্ধ প্রতিমার গাঁবস্থ খোদ্দিতলিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে গোবিন্দ পাল ১১৬১ 
খু্টাবঝে নালনোর পিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেনরাজগণের সহিত তাহার সম্ত/ব 

ছিল না। তিনি ১১৭৫ খুষ্ঠাবে গয়া! অধিকার করিম্মাছিলেন, কিন্তু অতি অল্পকাল 

পরেই উক্ত স্থান হইতে তাড়িত হন। উক্ত খোদ্দিতলিপিতে এই ঘটনার তারিখ 

১২৩২ বিক্রম সংবৎ উল্লিখিত আছে। কেন্বিজ বিশ্ববিস্তালয়ের পুস্তকাগারে কানুপাদাচাধ্য 

রচিত পঞ্চকার নামক মহাষানীয় বৌদ্ধগ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে, গোবিন্দপাল 

দেবের রাজত্ব তাহার ৩৮ পান্যাঙ্কে (১১১৯ খষ্টাব্দে ) বিনষ্ট হয়, সুতরাং বথতিয়ারের বঙগজয় 

১১৯৮ খুষ্টাবে হওয়! অসম্ভব, এমন কি তাহা ১১৯৯ থুষ্টান্ষেরও পরের ঘটন|॥। এই 

গোবিন্দপালের রাজ্যনাশ সম্ভবতঃ বখ.তিয়ারের দ্বার! হুইয়াছিল। কান্তকুজের প্রসিঙ্গ 

রাষ্ট্রকুটবংশীয় মহারাজ জয়চন্দ্র ১১৯৪ খু্টাবে হত হইলেও প্র সময়ে কনোজের রাষ্ট্রকৃট 
রাজ্য ধ্বংস হয় নাই। ১২৫৭ বিক্রম সংবৎসরে € ১২৯০ খুষ্টাব্ধে ) উক্ত জয়চন্ত্রের পুর 

মহারাজ হরিশ্চন্ত্র কনোজে রাজত্ব করিতেছিলেন। গত ব্সর জৌনপুর নগরের 

নিকটে ছুর্ভিক্ষ অন্য রিলিফের কার্যে নিযুক্ত মজুরের! ক্ষেত্র খননকালে এই হরি- 
শ্ন্দ্রের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। এই তাত্রশাসনথানি জাল নহে, কারণ মহারাজ 

জয়চন্দ্র হরিশ্ন্্রের জন্মদিনে জাতকর্ম উপলক্ষে কুলপুরোছিতকে যে ছইথান! গ্রাম দান 
ফরেন, নেই দ্ানপত্রের তাত্রশাসন ছুইখানি এখনও লক্ষৌো মিউজিযমে আছে। 

উহাতে. কুমার হরিশ্চন্রের নাম আছে। যোধপুরের চারণ মুকজীর কুলগাথায় 
রাষ্ট্রকুটবংশে মহারাজ জরচন্দ্রের পর মহারাঞ্জ হরিশ্চন্দ্রের নাম পাওয়। যায়। সুতরাং 

প্রমাণ হইতেছে যে সংযুক্তা-ম্থয়তরের গ্রাতিশোধ লইবার জগ্ত জয়চন্দ্র পৃ্ীরাজের বিরুদ্ধে 
মুসলমানের দহিত মিলিত হুইয়! দেশের গ্রাতি বিশ্বাসঘাতকত1 করেন নাই বা শ্বরাজা 

ভ্রষ্ট হন নাই। তাহার পর তাহার পুজ মহারাজ হরিশ্ন্দ্র ৭ বৎসর কাল কান্কুব্জের 

দিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিপেন। তিনিই অবশেষে মুসজ্মান কর্তৃক উপদ্রত হওয়ায় 

কান্তকুজ ছাড়িয়। ষে'ধপুরের মরুভূমিতে গিয়া আশ্রন্র গ্রহণ করেন পুর্বেক্ত চারণের 



৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

ইতিহাস হইতে এই বিবরণ জান! যার়। তৎপরে তিনি বলেন, খোদিতলিপির প্রমাণ 

সর্ববাপেক্ষ। অকাট্য । উহাতে দাগের আশঙ্কা নাই, ভুলের সম্ভাবনা! নাই। লিখিত গ্রন্থ 

রচনার সময় হইতে একাল পরাস্ত কত শতবার অনুলিপি হন্ন তাহার সংখ্যা কে 

করে। প্রাচীন যে কেন গ্রন্থের ছুই খানি পাইলেই পাঠাস্তর দেখ! যায়। লিপিকর 

প্রমাদ, লিপিকরের দেশ ভেদে, ভাষার ভেদে, বিদ্যার পরিমাণ অনুসারে আসল পুস্তকের 

বিবরণের পরিবর্তন ইত্যাদি হাতের পেখা গ্রন্থে এড়াইবার উপায় নাই। এবপ স্থলে 

সাহিত্যিক প্রমাণকে খুব দৃঢ়রূপে অভ্রাস্ত গ্রমাণরূপে সর্বত্র উপস্থিত করা নিরাপদ নহে। 
ধতিহাসিক তত্বের গ্রমাণার্থ খোর্দিতলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ ।-_ 

কথ প্রসঙ্গে তিনি সভাপতি মহাশয়ের প্রদর্শিত অনিলপুরাণ সম্বন্ধে বলেন-.সভাপতি 

মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীন রমাই পণ্ডিতের রচিত নহে বলিয়! সন্দেহ করিয়াছেন, 

কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় ষে উহ! সেই রমাই পণ্ডিতেরই লিখিত, তবে গ্রন্থের আনদলরূপ 

আর এখন বর্ধমান 7াই। হাজার বৎসর ধরিয়া যে গ্রন্থের লিপি প্রতিলিপি হুইয় 

আলিতেছে; তাহার আসল রূপ বর্তমান থাক। দুক্ষর। তবে এ সম্বন্ধে পুথিখানি আলোচন। 

ন। করিলে ঠিক বল৷ যাইবে ন।। তৎপরে তিনি ৭ খানি পপির গ্রতিলিপি 

প্রদর্শন করিলেন। 

অতঃপর সভাগতি মহাপয় বলিলেন-_রাখালবাবু আব বাঙ্গালার ইতিহাসের যে অংশের 
আলোচন! করিলেন, উছ। বড়ই জটিল। এ অংশের প্রকৃত বিবরণ পাওয়৷ একপ্রকার 

অলম্ভব। তিনি তাজযে সকল নুতন তথ্যের কথ। শুনাইলেন, ইছার বিশেষরূপ আলোচনায় 

তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার এবং প্রশংসার পাত্র। 

তৎ্পরে সভাপতি মঞ্থাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইর়। সভ। ভঙ্গ হয়। 

জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৷ শ্ীহীরেক্দ্রনাথ দত্ত 
সছহ-নস্পাদক । সম্ভাপতি। 



কাধ্য-বিবরর্ণী 

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন । 

্থান--বলীয-সাহিতা-পরিষৎ মন্দির 

সময়--৬ই আধাঢ়, ২*শে জুন রবিবার অপরাহ্ ৬টা। 

সভাগতি--ীযুক্ত হীরেজ্রনাথ দত বেদাস্তরত্ব এম্, এ, বি, এল্। 

আলোচ্যবিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্ধযবিবরণ পাঠ। ২। সভ্যনির্বাচন। 

৩। পুস্তকোপহারদতৃগণকে ধন্যবাদ জঞাপন। 

৪ গ্রবন্ধ__শ্লীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় কর্তৃক “পঞ্চবটী ভ্রমণ 
নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫ বিবিধ। 

উপস্থিত ব্যক্তিগণ 

শীযুক্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্, এ, বি, এল 
জঘুক্ত রা যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্,এ, বি, এল্ শ্রীযুক্ত সতীক্্রসেবক নন্দী 

» পান্নালাল সিংহ (জিয়্াগঞ্জ ) পণুপতিনাথ ঘোষ 

» পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ অমুতগোপাল বন্থু 

» রাজকুমার বেদতীর্থ যোগেম্রকষ্খ ঘোষ 

* অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি, এ 

» কুঞ্জবিহারী সেন | তারকনাথ বিশ্বাস 
» আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই ( রঙগপুর)) নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

৮» খগেক্্রনাথ মিত্র এম্, এ শরুচ্চন্ মুখোপাধ্যায় 

» ষতীশচন্দ্র সমাজপতি হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 

« অম্মধমোহন বনু বিএ পুর্ণচন্দ্র দত্ত 

» হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। হুরিচরণ দত্ত 

» নিত্যানন্দ রাম ব্ৈলোক্যনাথ দাস মিত্র 

* ক্গীরোদপ্রনাদ বিদ্ভাবিনোদ এম্, এ করুণাচন্দ্র মভুমদাঁর 
» নিশিকাস্ত সেন উপেক্্রনাথ দে 

» বাণীনাথ নন্দী অখিলরুষ্ণ শীল 

» জ্ুয়েশন্দ্র সরকার রামকমল সাহ 

*» ক্কশীলগোপাল বনু বিনোদবিহারী গ€ 

শ্ীযুক্ত ব্যোমকেশ মৃ্তফী ] ইত্যাদি 
সহঃ সম্পাদক 

» রাখালদাপ ঘন্যোপাধ্যায 



৮ বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের 

১। শ্রীদুক্ত হীরেজ্্নাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধি- 

বেশনের কার্ধাবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল । ২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি 

গ্রন্তাৰ ও সমর্থনের পর সভ্য নির্বাচিত হইলেন, 
প্রস্াবক সমর্থক সত্য 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় রায় শ্ীযুক্ধ নলিনাক্ষ 

বন বাহাছুর, বর্ধমান । 

রি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখো- 

পাধ্যায় এম্, এ বি.এল্, বর্ধমান । 

রি | শ্রীযুক্ত তারাগরসন্ন মুখোপাধ্যায় 

| বি, এল্, বর্ধমান। 

৬৫ প্রীযুক্ত শরচ্ন্্র বনু বি, এল 
বর্ধমান । 

ী ঞীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্ 

| বর্ধমান। 

টী রি শ্রীযুক্ত শ্রীহর্য মুখোপাধ্যায় 

এম্, এ, বি,এল্ বর্ধমান 

্ | ্ শ্রীযুক্ত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

এম্, এ, বাজকলেজের অধ্যক্ষ, বর্ধামান। 

শ্রীযুক্ত হেমেন্দত্রমোহন বস্থু বি,এ 
485৮, 100. 1198691 11001010091 90000197070 70. 

৮ রি শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় বি,এল, 
চ9169091) 79104119091) 73010 52, 

রী রি শ্রীযুক্ত মৌলবী আবছুল হামিদ 

গাইবান্ধাঃ রঙ্গপুর। 

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিজ্ ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকফী শ্রীযুক্ত উপেক্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
99780$8 0£10018 9০০19, 7১০০7% 01৮, 

ঞ্ীযুক ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাক্স শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্ব বি,সিঃই 
৩৬১ হ্ারিসন রোড । 

জযু্ত হীরেক্্রনাথ দত প্রীবুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

| | ২১।১ ঝামাপুকুরলেন। 
৩। অতঃপর নিম্নোক্ত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিয়লিখিত উপহৃত পুস্তকাদিয় জ্ত 

বথায়্ীতি কৃত্তত! জাপম ফর! হইল, 



কাধ্য-বিবরণী ৯ 

১ শ্রীযুক্ত ভাঁক্তার পশুপতিনাঁথ ঘোষ ১৪। ব্যবসায়ী (১৩১২) শ্রীযুক্ত মহেশচন্্র 
ভট্টাচার্ধা প্রনীত। 
১৫। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনা রায়ণ শ্বামীর উপ- 

দেশ-প্রীযুক্ত তোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
গ্রকাশিত। 

১৬। 10106 3001967+8 13901365610 406, 

(1860. &৫৮ 1 ০11860) 

২। গ্ীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ চট্ট্ে।পাধ্যান্ন ১৭। সার্বজনীন উপাসন। ও সাম্যবাদ--শ্রীমৎ 
সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। 

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ৰি, এ, মহাশয়, তাহার প্পঞ্চবটীভ্রমণঃঃ 

শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধের প্রথমে পঞ্চানন বাবু ফ্লার্ষিণাত্য প ভ্রমণকালে 
তাহার অবস্থিতিকেন্ত্র বোম্বাই হইতে ১১৭ মাইল দৃরবন্তী নাসিক পধ্যস্ত রেলপথের 
উভয় পার্খবস্থ সমুদ্র ও পার্বতা প্রদেশ-স্থলভ বিচিত্র নৈসগিকচিত্র এবং সহাদ্রি, ও পশ্চিম 

ঘাট পন্দতের থলঘাঁট নামক গিরিসঙ্কটের মধ্যবর্তী রেলপথ, পর্দত-মধ্যবর্তী সুড়ঙ্গ এৰং 

“ভায়াডাকৃট্” প্রভৃতি নির্মাণে মানুষী প্রতিভার আশ্চর্য্য নিদর্শন সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। 

রেলগাড়ী সমুদ্রতলবর্তী বোথ্াই হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ সহ্াদ্রি পর্বতে আরোহণ করিতে 

যে সকল সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ এবং ভায়াডাকৃট্ বা উপত্যকাসেতু অতিক্রম করিয়াছিল, পঞ্চানন 

বাবুর উজ্জবন বর্ণনায় সে গুলির বিস্মমনকর সৌন্দধ্য বেশ অনুভূত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি 
দগ্ডকারণ্য অর্থাৎ সত্যযুগের পদ্মপুর, ত্রেতাযুগের জনস্থান এবং কলির নাসিকের একটা 
সংক্ষিপ্ ইতিহাস প্রদান করিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্তের অবতারণ। করেন। এই ইতিহাস হইতে 

জাঁন1 যায় যে ভোজবংশীয় নরপতি দণ্ডকের বিশাল সাম্রাঙ্জ্য ভার্গব শুক্রাচার্যের শাপে' 

দ্গডকারণ্যে পরিণত হয়, এবং তাহাই পরে পঞ্চবটাতীর্থবূপে পরিগণিত হয়। বর্তনানকালে 

গোদাবরী তীরবর্তী এই পঞ্চবটার যাবতীয় দর্শনীয় রমণীয় স্থান, মন্দির, দেবায়তন, তপোবন 

প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া পঞ্চানন বাবু পূর্ব পুর্ব কবিগণের অর্থাৎ বাল্সীকি, ভর্তৃহরিঃ 

কালিদাপ, ভবভূতি, কৃত্তিবাঁস, মধুস্দন প্রভৃতি সকলেরই উজ্জ্বল বর্ণনার সহিত তাহার 

প্রত্যক্ষ দুষ্ট বিষয়ের সাদৃশ্তঠ বৈসাদৃশ্ত বিবৃত করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নাসিকের বর্তমান 
কালের জল বায়ু, উৎপন্ন সামগ্রী, অধিবাসীর আচার ব্যবহার, তক্পাবনের দ্রাক্ষানক্ষত্র ও 

যবক্ষেত্র এবং তথাকার মৃগযুখ প্রভৃতির সুন্দর বিবরণ শুনাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি 

পঞ্চবটীর তপোবন হইতে ব্র্যন্বকেশ্বর পর্যন্ত উড়স্বর বৃক্ষমূলে গৌতমী গঞ্গ। ব! গোদাবরীর 
উৎপত্তিস্থানের রঙণীয় দৃশ্ত ও গঞ্গাপুর নামক স্থাঢুনর দেবালয় এবং নিকটবর্তী জলপ্রপাতের 
অপূর্ব্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা করেন। ততৎপরে রামলীলার এই প্রধান লীলাক্ষেত্রের সকল 
কথার বখাযথ বণন! করিয়া পঞ্চানন বাবু গ্রবন্ধ শেষ করেন। | 

থ 



১০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিদের 
অতঃপর হীরেন্্র বাবু গ্রাবন্ধলেখকের. বর্ণনা-কৌশলের, পর্যবেক্ষণের এবং জর 

ভাষার প্রশংসা! করিয়! বলিলেন, পঞ্চাননবাবু আজ সকলকে নুর তৃপ্তি প্রদান করিয়াছেন। 

রা যতীন্দ্রণাথ চৌধুষ্মী মহাশয় বলিলেন, গ্রাবন্ধ গুনিয় এ সকল স্থান পরিদর্শনের কৌতু- 

হল উদ্দীপিত হুইয়াছে। পঞ্চানন বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতার পাক্স। 
অতঃপর সভাপতি মহাশযকে কৃতজত। জানাইন্স। সড| ভঙ্গ হইল। 

গ্ারামেন্দ্রস্ন্দর ভ্রিবেদী জ্ীসারদাচরণ মিত্র 
সম্পাদক মভাপতি 

২৬শে আবাঢ় ২১ই জুলাই ক্কবিবার। 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন । 

স্বান--বঙগীয়-সাছিত্য,পরিষৎ মঙ্দিয়। 

সময়--২৭ শে আবাঢ়, ১১ই জুলাই, রবিরার 'অগরাহ্ *টা। 

সভাঁপতি-_মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এরম, এ, বি, এ্রল্। 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাঁধ্য-বিবরণ-পাঠ। ২। পুম্তকোপহার-দাতৃ- 
গণকে কৃত্তজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সভ্য-নির্বাচটন। ৪ গ্রবন্ধ--ভূত- 

পূর্ব ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মেন মহাশক্প কর্তৃক *প্রাকৃত 
ব্যাকরণ ও অভিধান” পানক প্রবন্ধ পাঠ। ৫1 বিবিধ। 

উপস্থত 

বীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল্ (সভাপতি ) 

শ্রীযুক্ত সায় বতীজ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ+ বি, এল্, কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ রায় 
» জলিভদোহুন সিংহ রাক্ বাহাছুর » মধুস্দন সেনগুঞ 
* আন্িকাচরণ রায় এম্, এ, বি, এল » তারকনাথ বিশ্বাস 
« শৈলেশচন্ত্র মভুমদার » সতীশচন্দ্র চৌধুরী 
* প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 5 অযুতগোপাল বন 

» মম্মথমোহুন বন্সু ..* উমেশচন্ত্র বিদ্যারত্ব- 

» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ ৪ সতীন্রসেবক নন্দী 
" আনদামোহন সাহা! . » নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
 স্বসিকরঞজন সিদ্ধান্তুষণ ৯ বালীনাথ নঙ্দী 



কার্ধ্য-বিবরণী ১১ 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র সরকার শ্যুক জেরদাচয়ণ চক্রবর্তী 
” *্ ভারাগ্রসন্ন গুপ্ত বিঃ এ, কবিরাজ » শ্রামাগ্রলনন সেন 

» গণ্তপতিনাথ ঘোর ডাকার » রামকমল সিংহ 

* হরিদাস চট্টোপাধ্যায় »” » বিনোদ বিহারী. গণ 

« রামেন্্রন্থৃনদর ভ্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক ) 

*. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ» 

» হেমচন্্র দাসগুণড এম্। এ, | সহঃ সম্পাদক।, 

এ ব্যোমকেশ মুস্তকী 

১। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সা'রদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় সভাপতি 
আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হুইল। 

১। তৎপরে নিয়লিখিত ব্যক্ষিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্বাচিভ 
হইলেন ৮-_ 

প্রত্যাবক সমর্থক, সভ্য. 

জীব্যোমকেশ সুগ্তধী শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোন্বামী 
৬৪ নং শ্রামবাজার প্রীট কলিকা্|। 

ভীহেমচন্ত্র দাস রর »এ যোগেশচন্্র দাসগুপ্ত 
31001 0, 280০0) 00 16, 910018 

রর » কেশবচক্ রায় 
সিমল। 

» প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 

এম্, এ, লিমল। ॥ 
জীবিপিনবিহারী খণ্ড জীযুক্ ব্যোমকেশ মুস্তফী, ্রীন্বরেশচন্্র সরকার 

২৫ নং হোগলকুড়ে গলি। 

ভ্রীজানেজ্মোহন দাস, জহেমচজদাস গুপ্ত প্রন্থরেন্্রনাথ দেব এম্ এ, 
এ | কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ 

গীললিতকুষার বল্যোপাধযাযর় শ্রীপুর্ণচজ্জ গো দী ্রীহেমচন্্র সেনগুণড এম্ এ 
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ কলিকাত্ব/। 

ভীতবানীনাথ রায় টু 
চিথলিয়।, মীরপুর, নদীয়া । 

% জীবীরেম্্রনাথ রায় 
'চিথলিয়া, মীরপুর, ল্দীয়]। 
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গ্রস্তাবক | সমর্থক মভ্য 

প্রযুক্ত ছুর্গানারায়ণ সেনশান্ত্রী শ্রীরাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীপৃণ্চন্জ্ মল্লিক শ্রীনগর, কাশ্মীর 
শ্রীচুনিলাল রায় প্রধান মন্ত্র 

, শ্রীনগর, কাশ্মীর ) 

রি শ্রী্থষিবর সুখোপাধ্যায় 

" - জজ, জ্রীনগর, কাশ্মীর । 
প্র শ্্রীনাশুতোষ মিত্র ডাক্তার, 

শ্রীনগর, কাশ্মীর । 

র্ ্ শ্রীনলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় 

1006, 9656০ [2001705675+ ০96০09১ 1102,20197 

4 র্ শ্রীগরি প্রসাদ মজুমদার 

989১০ 1907109028৮ 00009% 9111)02076) 16091010017, 

রি রী শ্রীউপেন্দ্রনাথ কু 
1১101 [0101006 091180 ০ 2001505 19,510100115 

রি এ শ্রীক্মাশুডতোঁষ বন্দ্োপাধায় 

৮৮1০1 7010009 09০0119%9, 907]00৯ 15058100017 

সপ : শ্রীষারকনাথ দান্ন্যাল 

[701 10১10009 099119205 ৭ 21001)00১ 1$081)17)129 

রি টু শ্রীবীরেন্্রচন্্র গুপ্ত 
্ চ1906110 13021700691 16851010011 

জীহীরেন্্রনাথ দত জীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ' শ্রীক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি, এল, 

ধানবাদ। 

আপকানন বন্দোপাধ্যায় আ্রীরামেগ্রন্থন্দর ত্রিবেদী জ্রীগিরিজাভূষণ হালদার 
৬শুনং হরিঘোষের ইরা, কলিকাত। 

্ শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩২৮ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাত। । 

ক ্ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পণ্ডিত 
র | ১নং মদন ঘোষের লেন, কলিকাতা । 

টি ্ শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিঃএস্, 
ৃ | ১৩নং ভীম ঘোষের লেন । 

লিসভীশচশ্র সরকাক  শ্রীব্যোমকেশ মুত্তফী শ্রীতারণকুমার মজুমদার 
৪৬1১ আহা কীট, কলিকাতা? 



কাধ্য-বিবরণী ১৩ 

প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 

শ্রীশাননমোহন সহ! শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহরিচরণ শাস্ত্রী 
২৩1২ রাজা রাজেন্দ্রমল্লিকের সীট, কলিকাতা । 

শ্লিহেমচন্্র দাসগপ্ত শ্রীরাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় জে, কে, দাসগপ্ত 
[১1০7 &, 2, 1[08009090 9 0009: 01:0918: 108ন, 

শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় শ্রীমাণ্ডতোষ শান্ত্রী এম্,এ 
1101, 70159199007 00119£9, 

শ্রিমন্মঘমোহন বন্ধ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীপ্রভাতচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

৭ ব্রাহ্মনমাজজ লেন। 

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১০৩২ বলরামগের স্বীট। 

শ্রীবদস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যাপ় 
৬৫।২।১ প্রেমচাদ বড়ালের গ্রীট) কলিকাতা । 

শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীইন্দ্নারায়ণ দে বি,এ (ছাত্রসভা) 

৪ রামতন্ু বন্থুর লেন। 

৩। অতঃপর নিষ্বোক পুম্তকোপহারদাতৃগণকে নিয়ণিখিত উপহৃত পুস্তকাদির অন্ত 

যথারীতি কৃততজ্ঞত! জ্ঞাপন কর! হইল,-- 

১। শ্রীযুক্ত গৌরহছরি সেন ১৮। 1908 11010 1101191. 

২। গুজরাট ভার্নাকিউলার সোসাইটা ১৯ বুদ্ধি-প্রকাশ সৌসাইটীর 

২*। ৫০ বৎসরের রিপোর্ট 

২৯। হীরকমহোৎসব প্রকাশিত। 

৩। শ্রীযুক্ত গৌরহুরি সেন ২২। চৈতন্য লাইব্রেরীর বাঙ্গাল পুস্তকের 
তালিক1। গ্রকাশক চৈতন্তলাইব্রেরী। 

৪! » রাসমোহছন সরকার ২৩। শ্রীরাধিকার জন্মকথা। (পুথি) 

৫। »* যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ২৪। কুলশান্ত্র-দীপিক1 ( স্বরচিত ) 

৬। »« উমেশচন্ত্র বন্থু ২৫। উপসর্গ ( স্বরচিত) 

৭ স্যার টি, এইচ্, হল্যা্ড, ২৬। 4 ৪19০1) 01 019 01601919100 & 

ডাইরেক্টর, জি, এস, আই 09609195901 609 17110191909 00000 

(9105 & 21061. 

৮। আর, আর, সেন স্কোয়ার ২৭। গুগ)৩ 11100001) 01 5 91)1001 (স্বরচিত) 

৯। সম্পাদক, গুদরাট সাহিত্য-সভা! ২৮। ১মবাধিক রিপোর্ট। (সভ! হইতে প্রকাশিত) 
১৯। গ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিজ মনুমদার ২৯। জার্ধ্যনারী ২য় তাগ (স্বরচিত) 
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১১। শ্রীযুজ হেমচন্ত্র দাসওপ ৩৬ | ৪০৩ ০] ডে | 

৩১ । 28৮976 ৬০] সা | সাময়িক-গ্জ 

৪। অতঃপর যুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাহার *প্রাকতব্যাকরণ ও অভিধান" নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । (€ এই প্রবন্ধ পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে )। 

&। এই গ্রবন্ধ স্থন্ধে যুক্ত উতমেশচন্জ্র বিস্তারত্ব মহাশয় বলিলেন যে, গ্রবন্ধ-জে বক 

বলিয়াছেন ষে কথিত ভাষার ব্যাকরণ হয় না। প্রবন্ধলেখকের এই মত সম্বন্ধে আমার 

আপি আছে। কথিত ভাষাতে বর্দ কেবল গ্রাম্যভাষ। থাকে) তাহ হইলে তাহার 

ব্যাকরণ হইতে পারে ন| বটে, কিন্ত কথিত ভাষ! সাধুভাষাও হইতে পারে এবং তাহ। হইলে 
তাহার ব্াাকরণও থাকিতে পারে। সংস্কতভাষ! কথিত ভাষ। ছিল এবং তাহার ব্যাকরণও 

আছে। ইংরানী তাষারও ব্যাকরণ আছে, কিন্তু ইহা পরিবর্তনশীল। প্রাকতভাব। 

স্কতমূলক। এক, সময় পৃথিবীর সমস্ত লোক সংস্কৃতভাষায় কথ! বলিত। পৃথিবীর 
সন্ত আধ্যভাবাঁও সংস্কতমূলক এবং সমস্ত আর্্যজাতির আদিম নিবাস ভারতবর্ষ ছিল। 

সংস্কতভাষার প্রথম ব্যাকরণ দেবরাজ ইন্দ্র, দ্বিতীয় চন্ত্র ও তৃতীয় মহেশ প্রস্তত করেন। 

সাধু ভাষার ব্যাকরণ হওয়! উচিত। | 

প্ীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থু মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্তবাদ দিয়া বলেন, যে ব্যাকরণের 
উদ্দেশ শিষ্টগ্রয়োগ দেখান। সাধারণ কথাগুলি শবভাগ্ার হইতে বাদ দেওয়া উচিত 

নহে। শিক্ষিত ও সাধারণ, ছই প্রকার ভাষারই আবশ্তকপ্ত] আছে। অপরাপর ভাষা 
হইতেও শব্দগ্রহখ কর উচিত। বেদের ভাষ! সংস্কৃত ভাষা কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। 

কথিত ভাষার ব্যাকরণের প্রয়োক্ন আছে এবং কথিত ভাষার শব্দগুলি অভিধান হইতে 

বা? দেওয়। উচিত নছে। 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় গ্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিম্া বলেন যে, প্রবন্ধ- 

লেখকের মতে সংস্কৃত ও বাঙাল! ভাষ। এক। সংস্কৃত লিখিত ও বাঙ্গাল কথিত । এই 

মত অনেকেই শ্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষা সন্বন্ধে সম্প্রতি ছুইটী দল হুইয়াছে। 

এক দল বলেন যে ইহা! সংস্কত হইতে একেবারে বিভিন্ন | অন্ত দল বলেন যেৰাঙ্গাল! ও 

সংস্কৃত ভাষা! এক । 

শীযুক ব্যোমকেশ মুস্তধী মহাশয় বলেন যে ১৫ বৎসর হইল সাহিতা-পরিষৎ প্রাদেশিক 
অভিধান ও ব্যাকরণ সংগ্রহ করিবার জন্ত চেষ্ট। করিতেছেন। অভিধানের শবনংগ্রহে 

মতপার্থকা চপণিতোছ। একদল বলেন,.বাঙ্গালাভাষার যে সমস্ত মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়, 
তাহার অধিকাংশ সংস্কৃত, অর্ধ মাগধী ও পৈশাচগ্রাকত হইডভে উৎপন্ন । সংস্কৃত শব গুলি 

পঞ্খিতগণের কৃপায় অবিকৃত আছে। কিন্তু গ্রাকতগুলি লোকমুখে স্থানতেদে বিকৃতি 

প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর একদল বলেন যে, আধ্যগণের সঙ্গে সংস্কৃত ও তত্রৎপন্ন প্রারকতভাফা 

এদেশে আনিবার পুর্বে এ দেশেয় প্রচলিত ভাষার সহিত এসকল সংস্কতাদি ভাব! লান্তে 
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আস্তে নিশিয়! বর্তমান বাঙ্গালাভাষ! গঠন করিয়াছে । প্রচলিত সমন্ত শব পরিষদের সংগ্রহ 

করা উচিত। কিছুই বাদ দেওয়। কর্তব্য নহে। 
৬। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিজ মহাশয় বলেন যে, এই সভায় যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা 

হইয়াছে, তাগাতে অনেক গুরুতর বিষয় আছে। ইহাদের শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই এবং 

হইবে ক না তাহাতেও সন্দেহ আছে। ভাষার মুল কি তাহা! বল! অত্যন্ত ছরূহু ব্যাপার। 

সংস্কতভাষা সমস্ত ভাষার মূল, ইহ! প্রমাণ করিতে পারিলে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত 
গৌরবের বিষয়, কিন্তু মঙ্গোলিয়ান ভাষ| যে সংস্কৃতজাষ। হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহ। বল! 

অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার । প্রাকৃতভাষ! কি ও তাহার মুল কি, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন বে 

সংস্কতভাষা হইতে প্রীকতভাষ। হুইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে প্রাককতভাষা ও সংস্কৃত 
ভাবার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নাই এবং তাহারা সমসাময়িক ভাষা । আবার €কছে কেন 
বলেন যে প্রারুতভাষা! হইতে সংস্কতভাষা হইয়াছে । এই সকল প্রশ্রের মীমাংসা হওয়া 
গত্ান্ত ছুরূহ। কথিত ভাষার অপব্িবর্তনশীল ব্যাকরণ সম্ভব নয়। বাঙ্গালাভাষ! শিক্ষা 

করিবার জন্ত আমাদের ব্যাকরণের তত আবশ্তকতা নাই, কিন্ত বিদেশীর। যদি আমাদের 

ভাষা শিক্ষা করিতে চায়, তাহ! হুইলে তাহাদ্দের জন্ত ব্যাকরণের আবশ্ককতা আছে। 

কিন্ত এই ব্যাকরণ পরিবর্তনশীল হইবে । ব্যাকরণ পরিবর্তনশীল হইলেও ইহার মুল হুত্রগুলি 

ংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে । আমাদের হুইখানা অভিধানের দরকার। 
একখানি সাধুভাষার ও অপরথানি গ্রাম্যতাষার। যতদুর সম্ভব সংস্কতভাষ। হইতে শব 

গ্রহণ কর উচিত এবং ইহা করিলে যদ্দি সমস্ত ভারতবর্ষে কথনও একভায। হওয়া সম্ভবপর 

হয়) সে পক্ষে অনেক সহায়তা করিবে। 

' অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। 

ব্রীহেমচন্দ্র দাসগুগ্ড | জ্ীযোগেশচক্দ্র সিংহ 
. সহ-সম্পাদক । সভাপতি । 
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চতুর্থ মাসিক অধিবেশন । 

স্থান-_-বঙ্গীয়-সাহিতাৎ্পরিষং মন্দির | 

সময় ৩*শে শ্রাবণ, ১৫ই আগ, রবিবার, অপরাহু ৬ট|। 

১। এই ভাতে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন-- 

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বিঃএল্ ( সভাপতি ) 

শ্রীযুক্ত রার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী .এম্,এ বি,এল শ্রীযুক্ত অমুতগোপাল বন্ধ 

হীরেকন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্,এবি,এল » 

অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্তাভূষণ 

যোগেন্দ্রনাথ ৩৩ 

ঞ 

ঞ 

নগেন্দ্রনাথ ন্বর্ণকার এম্,এ বি,এল ৪ 
শিবচন্ত্র শীল 

চিত্তস্ুথ সান্ন্যাল 

বোঁধিসত্ব সেন এম,এ 

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, 

সচ্চিদানন্দ গুপ্ত 

প্রফুল্লনাথ রায় 

পুলিনবিহারী দত্ত 

ধীরেন্্রকষ বনু 

হুর্গাদাস শীল 

স্বরেশচন্দ্র দত রায় 

পরচ্ন্র ঘোষ মৌলিক 

গঙ্গা প্রসাদ ঘোষ 

সত্যেন্রনাথ ঘোষ মৌলিক 
যত়ীন্রনাথ রায় 

রাজেজ্ নারায়ণ সেন 

ফিরণচন্ত্র দত্ত 

বাণীনাথ নল্দী 

নগেজনাথ বন 

সসীশচন্ত্র সরকার 

রামকমল সিংহ 

গোপালদান চটোপাধ্যায় 

মুনীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিনোঙ্জেশখবর দাসগুণ্ড 

যোগেঙ্জ্রনাথ গুপ্ত 

অনদাঞ্সাদ চট্টোপাধ্যার 

নিশিকাস্ত সেন 

নগেক্দ্রমাথ চ'ট্রাপাধ্যায় 

গৌরগ্োপাল সেন কবিরাজ 
ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় বিএ 

নরেন্ত্রন্্র পাল বি,এ 

তারাপ্রসনন ঘোষ 

সতীশচন্দ্র চৌধুরী 

থগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ 
সুরেন্্রনাথ সেন কবিরা 

অক্ষয়কুমার সেনগ্তপ্ত 

ষতীন্দ্রমোহন রায় 

গ্রমথলাথ গুপ্ত 

যামিনী প্রকাশ গাঙ্গুলী 
উন্দুপ্রকাশ গাঙ্গুলী 

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় 

ষোগেন্ত্রলাল মিত্র এমএ বি,এন্ 
বিনোদবিহা'রী গুপ্ত, 
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শ্রীযুক্ত রামেস্তানুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক) 
». হেমচন্তর দাস গুণ্ড এম্, এ, 

সহঃ সম্পাদক 
*. ব্যেমকেশ মুস্তফী 

২। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ধোগেশচন্ত্র সিংহ বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গএহণ 
করিলে পর গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন £-- 

প্রন্তাবক সমর্থক নুতন সভ্য 

লীহেমচন্দ্র দাস গু শ্রীবৈদ্ভনাথ শাহ জীমত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এল্, উকিল 

বেহাল, ২৪ শরগণ। 

্ ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্ীললিতমোহুন পাল 

আদাচাকি, ভাঙ্গাবাড়ী, পাবন৷ 

্ ্ ভীদীনেশচরণ দাস গুপ্ত 
ইঞ্জিনীয়ারিং হোষ্টেল, ঢাক! 

লীথগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীবীরেন্রকুমার রক্ষিত 
৫৬1১ আমহাষ্ট ্রীট, 

* জীগ্রশাস্তভৃষণ গপ্ 
৫৯ পটুয়াটোল। লেন 

ভীজিতেন্দ্রনাথ সেন 
৩২ গ্রাসন্নকুমার ঠাকুরের স্রীট, 

ট প্রীত্রজেন্রকিশোর রাক্স বি, এ 
১২০ লোয়ারসাকু'লার রোড 

এ শ্ীবন্ত্রনারায়ণ দে বি)এ 

৪নং রামতনু বন্থুর লেন। 
শীনরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি,এ ূ 

২৮নং আমহাষ্ট ্রীট। 
শ্রীরেবতীমোহন চক্রবর্তী 

€নং শ্রুকিয়! দ্রাট। 
শ্রীমহেন্রচন্ত্র দাস 

9901690 00091) 09119? 9087৩, 

জীরমেন্দ্রনুন্দর ভ্রিবেদী রঃ জ্ীশরৎকুমার লাহিড়ী 
9. 10. 14012171 ৫6 0০., 0011966 ৪0879. 
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প্রস্তাষফ সমর্থক নৃতনপভ্য 

শ্রীষ্যোমকেশ মুস্তফী জীরামেজন্ন্দর জিবেদী শ্রীচিরছ্হদ্ লাহিড়ী 
৭৮ জরিফ স্ লেন। 

রি শ্রীশরচচন্্র রায় 
19815066 99০7, 21817820080, 10, 105£07, 69610711921)505, 

শ্রিরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় শ্রীহ্মচন্ত্র দাসপু শীতিনকড়ি ভট্টাচার্ধ্য বিঃ'এল্ 
827 10192, 4110029, 

্ীব্যোমকেশ মুত্তকী  হ্রীরামেন্্রনুঙ্গর ভ্িবেদী ভ্রীউদয়কান্ত ভট্টাচার্য 

্ মিট পীরগাছ!, রঙ্গপুর। 

ীনীরজনাথ ঠাকুর | 
| সব. পোষ্টমাষ্টার, আউট্রাম পোষ্ট পার্কপ্রীট। 

শীক্ষীরোদগ্রসাদ বিভতাবিনোদ ভ্রীবানীনাথ নন্দী শ্ীজাদেজ্জনারায়ণ চৌধুরী 
আবাঙগাবাদ, নিমতিত।, মুশিদাবাদ। 

৬ ডা গ্ীস্থরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 

আক্লা্াবাদ, নিমতিত। মুশিদাবাদ। 

জীহেমচন্্র দাসগপ্ বীব্যোমকেশ ুগ্তফী ভ্রীগ্রমথনাথ দাসগুণ্ড 
| সবেজিস্্রার, গৌরীপুর ময়মনদিংহ। 

৮ ্ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্,এ বি,এল্ রজপুর। 

ঈ্লীচণ্ডীচরণ বন্য্যোপাধ্যার ্রীরামেন্ত্রজুন্দর তিবেদী ্রী্জাশুতোধ চক্রবস্তী এম্,এ বি,এল 

প্রীমসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী: শ্রীঅমরনাথ দত্ত বি,এল্ 
€নং গড়পাঁর রোড। 

বটযোগেন্দ্রনাথ গু প্রীধামিনীকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
৬ পাত্ল। খার লেন, ঢাক।। 

ল্রীহেমচন্জ দাসগুণ ্ীনরেশচন্্র সেনগুপ্ত শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় 
জগন্নাথক লেজ, ঢাকা । 

জীশৈলেশচন্ত্র মন্তুমদার শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীগৌরগোপাল মেন কবিরাজ 
৩১নং গ্রসন্নফুমার ঠাকুরের লেন। 
শ্ীপ্রফল্পনারায়ণ রা 

৯৩ সরকার্স লেন। 
বতা বা প্রসঙ্গ ঘোষ জ্রীব্যোমকেশ মুন্তধী ভ্রীসভীজনাথ রায়চৌধুরী - 

৬৭মং কর্ণওয়ালিস্ ্রট। 
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প্রপ্তাবক সমর্থক সত্য 

স্ীতারাগ্াস্ম ঘোষ প্রীব্যোমকেশ মুস্তধী_ প্রীশচন্জ গুহ, ১৮নং রন স্্রট। 

প্রীহ্রিদাস চট্টোপাধ্যায়. শ্রীবানীনাথ নন্দী জীসতীশচন্ত্র চৌধুরী 

্ ৬২নং নকিয়া হ্রীট। 

প্রীকিরণ5ন্দ্র দত্ত শ্লীব্যোমকেশ মুত্তফী  শ্রীষতীন্ত্রনাথ বন্ধ 

১৮নং রাষকাস্ত বনু ফাষ্ট লেন। 

শীক্ষেত্রগোপাল সেনগগ শ্রীন্থখময় দাসুণ বিঃএল্্ 
উকিল, বশোহয়। 

৪। অতঃপর নিয্লোক্ত পুম্তকোপহারদাতৃগণকে নিয়লিখিত উপন্ৃত পৃস্তকাদিয় জন্ত 

যথারীতি কৃতজ্ঞত| জাপন কর! হইল £-- 

১। শ্রীযুজ যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিস্তাবিনোদ ৩২। নিত্যানন্দচরিত (স্বরচিত ) 

২। » যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩৩। আানার কলি 

৩। » দীন মহন্সাৰ ৩৪ কুসেড. ও জেহাদ এ 

৪। » অতুলকুষ্ণ গোস্বামী ৩৫। শ্রীত্ীবৈষ্ণববন্দনা! এ 

£। তৎপর সম্পাদক মভাশয় জানাইলেন যে, মহাসহোপাধ্যায় জ্লীধুক হরএরাসাঁদ শান্্ী 

ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়স্থয়কে বিশি্ট সভারূপে নির্বাচন জন্ত যে পত্র সত্যদিগের 

নিকট প্রেরিত হইয়।ছিল, তাঁহাদের মধো ২৮২ জন সতোর পত্র পাঁওয়! গিদাছে। ইহাদের 

মৃধ্যে একজন সত্য ব্যতীত অপর সমস্ত সভা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রদাদ শাস্ত্রী 

মহাশয়ের নির্ধাচনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং পরিষদের নিয়মানুদারে ইঞ্ছার! 

উভয়েই পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য নির্ন্বীচিত হটয়াঁচছেন। 

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বাকুড়। জেল! হইতে ভাকার 

ীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় কর্তৃক গ্েরিত একথণ্ড ইষ্টক প্রদর্শন করেন। এই 

ইষউকখণ্ড বাকুড়া সহরের নিকটবর্তী ছাৎন! গ্রাম হইতে ীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়কর্তৃক 

সংগৃহীত হইয়াছে । দেকেন্দ্রবাবু বলেন যে প্রাচীন কবি চণ্তীদাসের উপাস্য বাণডুলী দেবীর 

মন্দির এই ছাত্ন! গ্রামে ছিল। এই মন্দির ভগ্নাবন্থায় মৃত্তিকান্ত,পে পরিণত হইয়াছে এবং 

সে মৃত্তিকান্ত,প হতে এই ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে । মন্দিরের সঙ্গুখে একটি ছন্দ 

রাঞ্পথ এবং রাজপথের পরপারে একটি অনতিবুহৎ পুকুর আছে। শুন! যায় যে,রানী 

ধোঁপানী এই পুকুরে কাপড় কাচিত এবং ঘাটের একটি বৃহৎ প্রস্তরথণ্ডে বপির! চণ্ডীদান 

কবিত| লিখিকেন। .এই প্রসঙ্গে বোমকেশ বাবু বলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুর মতে ছাতন। 

গ্রামে বাগ্ডলী দেবীর মণির ছিল, কিন্ত দীনেশ বাবু বলেন নান, গ্রামে বাশুলী দেবীর 

মন্দির ছিল। 

৭। অতঃপর যুক্ত রামেক নন্দ জিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় 



২০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 

মহাশয্নের লিখিত 'কুমারগুধের তা্রশানন, নামক প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়। সভাদিগকে 
জানাইলেন ৷ (এই প্রবন্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হইবে ।) 

তৎপরে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের «গ্রবাদ-গ্রসঙ্গ নামক গ্রাবন্ধ পাঠ 
করিলেন। এই প্রবন্ধে গ্রচলিত অনেকগুলি গ্রবাদের ইতিহাস গ্রবন্ধলেখক সভ্যদিগকে 

জানাইলেন। 

৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় গ্বৃন্দাবন দাসকৃত “গ্লীনিত্যানন্দ প্রভুর 
বংশবিস্তার” ও জয়কৃষ্ণ দাসকৃত "জ্রীচৈতন্তপ(রিষদজন্মস্থাননিরূপণ* নামক পুথি ছুহখানি 

ও সেই পুথি ছুইখাঁনি হুইতে সম্পাদিত গ্রন্থদ্ধয়ের পাঞুলিপি প্রদর্শন করেন এবং এই 

ছইথানি গ্রন্থের মুখবন্ধা পাঠ করেন। ( এই পাুলিপি ও মুখবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ) 

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্বাদ জানাইয়। সভাভঙগ হয়। 

শ্্ীহ্মচন্জ্ দাঁসগুপ্ড বি, সি, শীল 

মহঃ সম্পাদক! সভাপতি । 

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন । 

স্বান_-বঙীয়-সাহিতা-পরিষৎ-মনির | 

সময়--২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহু ৬ট1। 

১ উপস্থিত-- 

শীযুক্ত ব্রঞ্জেন্দ্রকুমার শীল এম্,এ বি,এল 
মাননীয় * সারদাচরণ মিত্র এম্,এ বি,এল্ (সভাপতি ) 
রায় « যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল্ 

শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র সমাজপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র মিত্র এম্,এ বিঃএল্ 

এ 'অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিঃএ *« জগত্বন্ধু মোদক 

* রাজেন্্রকুমার মজুমদার * ভুবনেশ মুস্তফী 

« যোগেশচন্দ্র সিংহ * নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

* বাণীনাগ নর্দ। » সতীশচন্দ্র চৌধুরী 
৪ যোগেক্রনাথ গুধ ». গ্রভাসচন্দ্র আচার্য 

* নপিনীরঞ্ন পণ্ডিত * স্ুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল 

* ববীন্্রনারায়ণ ঘোষ এম্,এ 59 জন্থুতগোপাল বন্ধ 



কাধ্যশবিবয়ণী ২১ 

গ্রধুক্ত তারা প্রসন্ন সেনগুপ্ত এম্,এ বিঃএল্ ভুক্ত সতোত্দ্রনাথ রায় বি,এল্ 
« * অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্,এ বি,এল্ » অজিত্তকুমার সোম 

* হেমচন্্র সরকার এম্,এ » রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার 
» বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এস, নি রায় » চুনিলাল বন্ধ বাহাছুর 
» বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় * রামকমল সিংহ 

» যজেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি,এল, » শশিকান্ত সেনগুণড 
*« হরিদাস মুখোপাধ্যায় * স্মুখাবন্দু সেনগুপ্ত 

* ভৰানীচরণ ঘোষ » মণীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 

এ প্রবোধচন্দ্র বিদ্তানিধি * বিনোদবিহারী গুপ্ত 

ভ্রীযুক্ত বামেন্্ররন্দর ত্রিবেদী এম্,এ (সম্পাদক ) 
« রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিঃএ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক 
» হেমচন্দ্র দাসগুপ্ড এম্,এ 

২। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকূমার শীল এম্,এ বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আমন 

গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

৩। তৎপরে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন £-.. 
প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সভ্য 

শীযোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত, স্বর্ণ গ্রাম, ঢাক।। 
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত শ্ীহেমচন্্র দাদগুপ্জ গ্রীবিপিনবিহারী রায়চৌধুরী ফরিদপুর । 
শ্রীরামেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী শ্রীবিপিনবিষ্থারী ভট্টাচার্য 

পাশ্চাতাপাড়া, রাজপুর, দোখারপুর। 

শ্ীহেমচন্ত্র দাসগু্ শ্রীপ্দামেন্ত্রম্ন্দর ত্রিবেদী মিঃ গ্রমথনাথ বোল 
বি, এম্, সি) এফ, জি)এস্) রাচি। 

শ্ীরামকমল সিংহ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্ীরামনাথ ভট্টাচার্য 

২৮ ভবানীচরণ দণ্ডের লেন। 

শ্রীঙ্গীরোদ প্রসাদ বিস্তাবিনোদ ডাঃ শরচন্দ্র সেনগুপ্ত 
৮ পামারবাজার রোড। 

শ্ীহূর্মানারায়ণ সেনশান্ত্রী কবিরাজ শ্রীরাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় গ্ীকষ্কুম।র দাস (ব,এ 
900৮ 1১. ডা. 11177866778 02809. শ্রীনগর, কাশ্মীর । 

শ্রীমন্মথমোহন বন্ধ শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীমনোমোহন ঘোষ 

৩৮নং বনেটোল! লেন। 
 শ্রীশরচ্্জ বনু, উইলকিন্সপ্রেস। 



খ্হ 

প্রস্তাবক 

শ্লীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

লশশিতৃষণ বন্দেযাপাধ্যায় 

প্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রীকেদারনাৎ মন্ভুমদার 

গ্রহেমচন্ত্র দাসখপ্ত 

ললীযোগেশচন্দ্র রায় 

জীলানতমোহন দে 

ল্ীবাণীনাথ নন্দী 
শ্ীবস্কৃবিহায়ী দাস 

ঞ্ীতারাগ্রস় ঘোষ 

শ্রীগেন্দ্রনাথ মিত্র 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সদর্থক 

জীহেমচন্ত্র দাসগুগ 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 

শীরামেন্জরহুন্দর ত্রিবেদী 

শ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী 

ছাত্রসভ্য 

শ্ীবিপিনবিহা'রী সেনগুপ্ত * 
৮২ মাণিকতল| সেনরোড। 

ডাঃ উপেন্ত্রনাথ নাগ এল্,এম্,এস্ 

রাজহ্ানপাতাল, কালনা । 

শ্ীবজমুনার রা এম্,এ 
সপ)াপক, বগবাদীকলেজ। 

শ্রী্বহ্ষচন্ত্র চৌধুরী 
জমীদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ । 

 জ্রীরামেন্্ন্ুন্মর ভ্রিবেদী ্রন্থরেন্দ্রনাথ দেবরাম় 

শ্রীহেমচন্ত্র দানগুপ্ত 

শ্রীরামেন্ত্রঞ্ন্দর ত্রিবেদী 

পোর্ট ব্রেয়ার, আগ্তামান। 

প্রীরাজেন্জরনাথ বন্দু বিঃএ 

ম্যানেজার, কুজং, কটক। 

্লীনসিংহ্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ক্যাসিয়ার, বেলিফ_স্ আআগীদ, প্ললকজকোট, রেস্কুন। 

স্ীআগুতোধ সেন 

বেঙ্গলী ইন্টারপ্রিটার, শ্রলকজকোর্ট, রেন্গুন। 

শ্রীঘগংচন্্ চক্রবর্তী 
বেলী ইপ্টারপ্রিটার, ম্যাি ট্রেট্ন্কোর্ট, রেঙ্গুন । 

স্রীকালিধন ঘোঁধাল 

ক্যাসিয়ার, ডি, সউজ। এগ্ড. কোং) ডালহাউসিস্্রীট, রেছুন। 
প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীনন্দলাল দে, ৭ স্থগ্িধর দত্তের লেন 
স্ীহেমচন্্র দাস 

হ্লীথগেন্্রনাথ মিজ্ঞ 

ভ্ীব্যোনকেশ মুস্তফী 

প্ীজ্যোতিরিন্্রনাথ দান 

৩৪নং বারাণসী ঘোষের স্ত্রী । 
শ্রীপুলিনবিহারী দান 

১৬নং সাউথ, শিয়ালদহরোড। 

শ্রীধতীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

৪নং টেগোর ক্যাসল্স্ রোড । 

প্ীগ্রফুল্লচন্ত্র সেনগুপ্ত 
৫৯ পটুয়াটোল! লেন। 

গ্ীন্থরেশচন্ত্র চরুবন্তী বি,এ 

৩নং ক্মানাথ মজুমদার স্্রীট। 
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8 অতঃপর নিয়লিখিত পুত্তকোপহা রদাতৃগণকে মিন্ললিখিত উপহৃত পুণ্কাদির জন্য 
বখারীতি কতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর! হইল £-_ 
১। শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ন্দর ব্রিবেদী এম্১এ__ 

৩৬। বিবাহ বা উদ্বাহুতত্বের গৃঢ়রহন্ত-_শীযুক্ত বসস্তলাল মিত্র গ্রণীত। 
৩৭। বাঙ্গাল! ব্যাকরণ--জীযু্ত হৃষিকেশ শাস্ত্রী গ্রণীত। 
৩৮। সাহিত্য গ্রবেশ বালালাব্যা করণ--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসরচন্তর 

| বিভারত্ব-গ্রণীত। 
৩৯। 'ারবী শিক্ষক (১ম খণ্ড )--শ্রীরহিমউদ্দিন প্রণীভ। 
৪০ 1 00101100709 017 1166 0৫ 13210065100 11)1171 05 1556002129. 

৪১ গুশ9 001০9711709 10 009 [700150 00 908810061 &901606169 ৫6. 

[08:2097৮ ৮ 1৮05৮09৮19০, 

৪২1 4 [07110 7908 0০ ঢা. বৈ. .1190161]99. 

৪৩1 710781)19597980 10188106 052916991 9:861361059 1901-68. 

8৪1 73911251১%81 0011886 118£9211)9, 779 1909. 

৪৫1 বিবিধ মাসিক পত্রিক1 ৭ সংখা! । 
৪৬। পুরুষ বা গাত্]া__জ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণা প্রণীত । 

৪৭1 73670: 01 609 ৮60৪] 00001] 0 7200096102, 36081) 1908. 

৪৮। 08101755 010/5915৮5 0০80০096100 40019958 00 ৮0৪ 7170019 

7], ত036109 431008081) 11001067169, 98:89590 [৮495 00৮9, 

৪৯ | 901)9109 ০%- [28017781500 1909 ০1 6৪ 1২9%10091 00901061] ০4 

[%01086100, 13810681], ্ 

৫৬1 10197717091] 90০01917 01 01798 8116910 & 2791900 84818 4000 

৪) 8:01 1908 

২। শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ তর্কতীর্ঘ-_ 
৫১ । নেত্রাফণি--( ম্ব গ্রণীভ ) 

৩। রেজিষ্টার ফলিকাত। বিশববিগ্তালয়-- 

€&২। [18৮০৮ ০100৪ 115156%] 901,001 ০1 100157 19210 05 1491)809- 

1001080017%58 986181) 01081015 7310901)08905 

৫৩। [110089801৮৩ 7৪৪1: 1908 0৪: 117. 

৪1 অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ-- 

| €৪ 1: 4 0095011915৩ 09৮৪1০৪9০০1 9380810116 14100808015 20 60৩ 1417 

087 ০1 086 08100৮69 9908101৮ ০০)18£৩, | 



২৪ বঙ্গীয়স্লাহিত্য-পর্িষদের 

:& | মহারাজ-কুম।র প্রীযুক্ত শশিবাস্ত আচারধ/চৌধুরী-_ 
€৫। শিকার-কাহিনী--০১ম খণ্ড) মহারাজ নুর্য্যকাস্ত আচার্য গ্রণীত। 

৬। শীযুক্ত তবারকানাথ চৌধুরী__ 
| &৬। মুখ-শর্বরী--যোগমায়! দেবী প্রনীত। 

৫৭1 [76108 60 0০021088519) 900 00818108 ৮ 10076 0260 08০৮ 

01011 9, &, 

€৮। রাধানাথ সঙ্গীত ঞঁ 

শ্রীযুক্ত অবনীক্্রনাথ ঠা কুর-- 
৫৯। ভারত-শিল্প ( স্বগ্রণীত ট 

৬৬। 11091099196] 106801106 ০01 6119 9৮:06819 ৮ 85 স, 0109 0071, 

৮1 জীযুক্ত'উপেন্দ্রনাথ নাগ-- 

.৬১। হুর্যোধন-_শ্বপ্রণীত। 
২ কাকলী এ 

ঞ্ীধুক পুলিনবিহারী দ্ত-_ 
৬৩। সবিতা-মুদর্শন ও বর্ষবর্তন। 

৬৪। কবিবর ৬মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন চক্িত ও গ্রন্থসমালোচনা ও 

বালবদত্ত। । 

৬৫। নীতরত্ব গ্রন্থ। 

৬৬ | চিত্র আঘুর্বেদোক্ত উদ্ভিদ সংধীহ--লীযুক্ত পূর্ণচচ্জ্র সাহা গ্রণীত। 
১৪। শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায়-. 

৬৭। হিন্দু-বিজ্ঞান-সুজ ( সম্পূর্ণ) স্ব গ্রণীত। 

৬৮। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির ১ম বর্ষীর কার্ধ্য-বিবরণী (২ খান!) 

১১। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ পণ্ডিত-_- 

৬৯। গুরুগোবিন্দ সিংহ। 

«| অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুত্তফী মহাশয় ক্ীযুকত কেদারনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক 
বালগড় হইতে সংগৃহীত মিনাকরা ইষ্টক ও গ্রন্তর গ্রাদর্শন করেন। এই গড় দিনাজপুরের 
অধীন গলারামপুর থানাক়্ অন্তর্গত রাজীবপূর গ্রামে স্থিত। সম্প্রতি সাওতালগণ আবাদ 
করিবার জগ্য এট ন্বানের জঙ্গল পরিফার করিয়াছে এবং এই সমস্ত গ্রদশিত ইষ্টক ও আন্তর 
৬৮৮৯৬ হল তাড়নায় মটির নীচে হইতে বাহির হইয়াছে। 

তঃপর ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুত্যকী মহাশয় বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়! নদীতীর- 

| এ মহাগ্থান গড় নামক স্থান হইতে ম্ব-সংগৃহ্হীত কাল ও নীল মিন! করা ইক প্রদর্শন 
করেন। মহাস্থান গড় একটি ঘৃহৎ দুর্গের ভগ্লাবশেষ। 
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অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুধ মহাশয়: কাশ্শীর হইতে সংগৃহীত ছুইটি জীবাশ 

প্রদর্শন করেন। | 

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বি কমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্ববমুস্তিগ 

নামক গ্রবন্ধ পাঠ করেন। € এই গুবদ্ধ পরিষংস্পরিকান্প গ্রকাশিত হইবে। ) প্রযুক্ত 

শিচন্ত্র শীল মহাশয়ের শ্ীউদ্ধারণ দন্ত ঠাকুর নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিল গৃহীত হইল। 

( এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পন্রিকায় প্রকাশিত হইবে ।) 

৭। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পেশোয়ারের নিকটে বুদ্ধদেবের যে 

অস্থে পাওয়। গিগ্নাছে, সে সম্বন্ধে প্রকাশ যে গবর্ণমেন্ট চীন, জাপান, দিংহল প্রভৃতি স্থানে 

এই বুক্ধাস্থি বিতরণ করিবেন। ইহাতে পরিষদের কার্ধ্য-নিব্বাহক-সমিতি স্থির করেন যে, 

ঘন্ সমস্ত ভাঁরতবাসী গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অভীগ্নত কাধ্যের গ্রতিবাদ করেন; তাহ। হইলে 

হয়ত গবর্ণমেন্ট এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে পারেন। এ বিষঙ্সে পরিষণের কর্তব্য 

নিপ্ধীরণের জন্য একটি পরামর্শ-সভ। আহত হইয়াছিল। সেই সভাতে স্থির হইয়াছে ষে 

যাহাতে বুদ্ধ'শ্থি ভারতে সংরঙ্গিত হয়, সেইজন্য ( ক) বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে 

গবণমেন্টের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ কর! হইৰে ও (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 

নেতৃত্বে একটি সাধারণ সভ। আহুত হইবে। সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, এক 

সপ্তাহ মধ্যে এই সভ| আহত হইবে। 

সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত যোগেঞ্ানাণ গুপ্ত মহাশয় তাহার 

আবিষ্কৃত অবলোকিতেশ্বর দেবের মুত্তি পরিষদে উপহার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং এই 

ুষ্তি পরিষদে রক্ষিত হইবে । এই দানের জন্য যোগেন্্বাবু পরিষ'দর বিশ্বে ধণ্তবাদের 

পাত্র। এই গ্রপঞ্জগে ব্যোমকেশ বাবু জানাইগেন ষে কেন্পিংটন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষগণ 

২৫০২ টাক! মৃগ্য দিয়া এই মুত্তি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেনঃ কিন্ত যোগেন্্রবাবু কোনও 

মূল্য গ্রহণ না করিয়! এই মু্তি পরিষদে উপহার দিত্েছেন। | 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বপিলেন যে এই মুর্তি কোথায় ও কি গ্রকায়ে 

পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত (বিবরণ যোগেন্্র বাবুর মুদ্রিত প্রবন্ধে থাক। বা ণয়। 

৮1 'মতংপর দভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়। সভা ভঙ্গ করা হয়। 

জ্ীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত | প্রীসারদাঁচরণ মিত্র 

লহঃ সম্পাদক । লন্াপতি। 
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ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন | 

স্বান-_বঙীর়-সাহিতা-পরিষত্-মন্দিয | 

সময় _-২৪শে আশ্বিন, ১ই অক্টোবর ১৯*৯, রবিবার অপরাধ ৬টা। 

উপস্থিত সভ্যগণ। 

শ্ীধুক সারদাচরণ সিঅ এম্, এ, বি, এল, (সভাপতি ) 

সহামহোপ্ছাধ্যার শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব শ্রীযুক্ত হরেন্ত্ররুষ্ণ গুণগত 

কুমার গ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ, ৮ গৌরহরি দেন 
রায় শ্রীযুক্ত বৈকুগনাথ বঙ্গ বাহাছুর * অদ্থিকা প্রসাদ মিত্র 

» অমুলাচরণ ঘোষ বিদ্াভৃষণ * সত্ীশচন্দ্র সিদ্ধাস্তভৃষণ 

*  চিত্তস্থথ সান্তাল বি ই | *. ধীরেন্রকষ বন্ধ 
* যাদব্চন্ত্র মিত্র * বনমালী দত্ত | 
” কবিরাজ ছর্গীনারায়প লেনশাস্ত্রী ” অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, 
*. বরদাপ্রসাদ বন্থ * চুনিলাল রক্ষিত 

”৮ সভভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাক্ * প্রাবোধচন্ত্র গুণ 

” ক্ৃষঃপ্রসাদ বসাক » হ্ৃবীকেশ মিত্র 
* গশুপতিনাথ ঘোষ ” কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ 
* তারকনাথ বিশ্বাস * পু্ণচন্দ্র কু 

* চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় যি, & * নগেন্্রনাথ ঘোষ 

* কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত | * রামকমল সিংহ 

* কমলকষ্ গুপ্ত * বিনোদবিহারী খপ্ত 

* শুশিভ্ষণ চক্রবর্তী »* গ্ুরেশচন্দ্র কুতু বি, 

| শ্রীযুক্ত রামেজ্রগ্ুনর ব্রিবের্দী এম, এ, (সম্পাদক ) 

» বাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বি, এ, 
সহঃ সম্পাদক । 

৮” হেমচন্দ্র দাশগুণু এস্, এ, 

হ। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এস, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহ্ণ;করিলে পর গত অধিবেশনের কা্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল.। 

সৎপরে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন ৮-- 



কাধ্য-বিষরণী হজ 

' প্রপ্তাক্ষ নমর্থক নৃগ্তন সঙ 

শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস বন্যোপাধ্যায় শ্রীঅবিনাশচন্ত্র দাস 
4০01, ৪০০৪৮%৪1) 09010170068 001192189 ৪০০০1, 

শ্রীললিতমোহ্ন দ্ধে ভীরামেন্্রস্তন্দর ভ্রবেদী মিঃ যোগেশচন্দ্র কাস্তগীর বি, এল, 
এডভোকেট, রেছুণ। 

% ল্ীদীনেশচন্ত্র মু্সী বি, এল, 

এড ভোকেট, রেসুণ। 
৮ * শ্ীউপেন্দরন্ত্র মজুমদার বি, এল, 

এডভোকেট, রেছুণ। 
হীরামেন্দর ত্রিবেদী শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীধীরেন্ত্রনাথ ঘোষাল এম্, এ, 

অধ্যাপক, রিপণ কলেজ। 

৮ " হক্ষিতীশচন্্র দেন এম, এ, বি, এল্, 
অধ্যাপক, বিপণ কলেজ। 

: ১ শ্রীনেপালচন্ত্র রায় বি, এ) 

| অধ্যাপক, রিপণ কলেজ । 

শীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য গ্রীব্যোমকেশ মুন্তধী শ্রীঈশানচন্ত্র ঘোষ এম, এ, | 

অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ? 

রি রি ্রীসত্যচরণ কর, একাউন্ট্যাণ্ট, 

পুলিন অফিস, মেদিনীপুর । 

শ্রহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীরামেন্্রম্নার ত্রিবেদী শ্রীদামোদর ভকতাদ সা, তৃতীয় সহকারী 

স। টেণিং কলেজ, রান্কেটি। 

হ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীবারিদবরণ মুখোপাঁধায় এম্. বি, 

৮৮ নং বেচুচাটুযোর স্্ীট। 

শ্রীবিতেন্্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামেন্্রসুন্দর ভ্রিবেদী শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, রামপুরহাট 
% ৮ শ্রীহরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম, এস্ 

| রামপুরহাট। 

* রর শ্ীজ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোধপাধ্যায় বি, এল্, 

রামপুরহাট। 
৮ % শ্রীস্তামলানন্দ মুখ্যোপাধ্যায়, উকিল, 

'ামপুয়হার্ট।- 

৮ হ্ীসতীশচজ্্ পেন, বি, এল, জীক্ষিতীশচন্দ্র সেন 
লরকারী উ্চিল চট্টগ্রাম ।. 



২৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
প্রত্ত।বক সমর্থ . নুতন সভা 

শক্ষিতীশচন্ত্র সেন উররামেন্তস্থন্দর তিবেদী শ্রীযতীন্্রমোহন পেন বিঃ এল, উকি, 
্ চট্টগ্রাম । 

রঃ ৮ গ্ীঅনদাচরণ দত্ত, এম্, এ, বি, এল, 
উকিল, চট্টগ্রাম । 

্ ৮ শ্রীনরেন্্রলাল দাস, বি, এল্, 
উকিল, চট্টগ্রাম । 

্ শ্ীমহিমচন্দ্র দান বি, এল) উকিল, চট্টগ্রাম । 
% 0৮ শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি, এল, 

| উকিল চট্টগ্রাম । 
৮ ূ ৮ সত্রীদীনেশচন্দ্র রায়, জমীদার, চট্টগ্রাম । 
” * শ্রাযামিনীকাস্ত সেন, বি, এল্, জমিদার, 

চট্টগ্রাম । 
৮, গ্রীনবীনচন্্র কত্ত, এম্, বি, চট্টগ্রাম । 
” & : শ্রীমোক্ষদারঞ্চন রায়, জমীদার, 

নোয়াপাড়। চট্টগ্রাম। 
শ্রীরামেন্ত্রনুন্দর ত্রিবেদী শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীবিজয়চন্দ্র পুরকায়েত, বেহার, পাটনা। 

রি শ্রীদেবীপ্রসা মুখোপাধ্যায় এ 

ছাত্র সভ্য । 

ভরাখাজদাল বন্দোপাধ্যায় শ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র শ্রীলালমোহন সোম 
১নং বলদেপাড়া রোড কলিকাতা । 

সু রি প্রীসমতুলচন্দ্র সেন গুপ্ত 
১২০ নং লোয়ার সাকুলার রোড। 

রর রঃ শ্রীসত্যন্রমোহন চৌধুরী 
৬ওনং হারিসন রোড়। 

্ & শীপ্রমথনাথ বিশ্বাস 
| ৃ ৩০।৩ নং বহুবাঁজার হ্রীট 

টু শ্রীব্জিচন্ মুখোপাধ্যায় 

১৭৬নং কর্ণওয়াপিস প্রীট 
জীহেমচন্দ্র মাশগুপ্ রী শ্রীশরত্লাল বিশ্বাস 

৪1 তৎপরে নিয়লিখিত -পুক্তকোপহারদাতগণকে নিমলিখিত বি পৃস্তকাদির জন 

বথানীতি কত্ত জ্ঞাপন করা হইল £-- 



কার্ধ্য-বিবরণী . ২৯ 

ঞ্ীদৌলত আহম্মদ এম, এম্, দাহার ৭৯ । মুকুর, 
'প্রীস।রদাতরণ মিত্র এম্ এ, বি, এল্, ৭১। উতৎকলে শ্রীকষ্চ-চৈতগ্ত, 

৭২। বিগ্ভাপ'তর পদাবলী, 

শ্রীশরচ্ন্দ্র ব্গ ৭৩। শকুস্তল/, 49 সীতার বনবাস, ৭৫1 8৪. [7৮108 [0 $/52) 
10019 86119 155 ২9।0 01 919৮1771711, 

অতঃপর শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীকিরণকুমার সেন গ্তপ্ত কর্তৃক প্রাপ্ত শিলিট €9০)8০116 ) 

নামক খনিজ পদার্থ প্রদশশন করেন। এই খনিজ পদার্থ নাঁগপুর জেলাতে পাওয়া গিয়াছিল, 

এবং ভারতবর্ষে এই খনিজ পদার্থ ইতিপূর্বে আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্মধ্যমরাজ দেবের তাত্রশাসন” নামক 

প্রবন্ধ পাঁঠ করেন । এই প্রবন্ধে শৈলোদ্তব-বংশীয়্ মধ্যমরাজ কর্তৃক কংগোদ বিভাগন্থ জ্ঞাকটক 

জেলাতে কতিপয় ত্রাহ্মণকে ভূমিদান-বিষয়ক তিনথানি তাম্্রশাসনের ভাল্লুখ আছে। ' 

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিষ্যাভূষণ মহাশয় রায়বাহাছর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র দাস 
মহাশয় কর্তৃক লিখিত “বোধিসব্বাবদান কল্পলত1” নামক গবদ্ধ পাঠ করেন। এই সংস্কৃত 

মহাকাবা ভারতে লুণ্ট হইয়াছিল। গ্রবন্ধলেখক তিব্বত রাজ্যের রাজধানী ল্হাসা নগর 

হইতে উদ্ধার করিয়া পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী স্তায়ভূষণ মহাশয়ের সাহাযো ইহার বঙ্গানুবাদ 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

অতঃপর ৬রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্াতে সাহিতা-পরিষদের পক্ষ হইতে শোফ 

প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত প্রাণশঙ্কর বাবু 

নানাপ্রকার দেশ-ছিতকর কার্যে লিপ্ত ছিলেন ও কিছুকাল তিনি বলীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের কাখ/নির্বাহক সমিতির সভ্যরূপে পরিষদ্দের কাধ্যে অনেক পরিমাণে সহায়তা 

করিয়াছিলেন । 

অতঃপর মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে মিঃ এ, রম্ুল কর্তৃক প্রেরিত নিয়লিখিত পত্রখানি 

সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন $-- 

14. 277৫ 9881. 

00166560 61৮৫ 1615 19810667098” 41909. 

10627 9119 

[092 6০ 8%5%9 (86 86৪. 7900110 1096006 ০1 66 10103821170818) 06101 

0910816 ০0 01)০ 27117 0016 1951, 2 00185021168 জানঙ 1011580 60 8381101239 

078008 & ০80৩৮ 090110701905  009031%9 (০ (1)9 3181)01)90899 8000 (210৩ 50618 

60৪৮ ৪০) 04150801008 ৫6 006 5698108 ০0€ 800) 0187003 879 0690650 & 0১9 
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[79871908০06 (199 00100010696, 

এই পত্র সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে অসস্তাৰ 

হওয়!। উভয় সমাজের পক্ষেই অমঙ্গলজনক ; সুতরাং এই পত্রাঙ্গযায়ী সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ 

হইতে একটি সন্বল্প কর চিত বপিয়। কাণানির্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পগ্িতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় জানাইলেন যে 

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে এ্টরূপ এক প্রস্তাব কর! হুইয়াছিল। তৎপরে অনেক আলোচনার 
পর সর্বসম্মতি ক্রমে নিয্লিখিত সঙ্কল্প গৃহীত হইল £-_ 

“ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসসমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হয় বা এত" 

ছুতয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-বন্ধনের ব্যাধাত ঘটে, এমন কোন পুন্তুক বা সন্দর্ভ এ্রতিহাসিক 

সত্যের অপলাপ করিয়৷ যাহাতে রচিত না হয়, তৎসন্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্র- 
দায়ের বঙ্গভাবার লেখকগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সামুনয় অন্পরোধ করিতেছেন । 

প্যদি এ গরকার জাতিগত বিদ্বেপূর্ণ এবং প্রোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রীতিবন্ধনের 
্যাথাতক কোনও নাটকারদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা যাহাতে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভি- 

মীত না হয়, তজ্ঞন্ত বঙ্গীঙ্-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণকে সাঙ্গুনয়ে অনুরোধ 
করিতেছেন * 
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তৎপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বরোদাতে সাহিত্য-সন্মিলন হইতেছে এবং সেই 

সপ্মিলনে পরিষদের পক্ষ হইতে গরাতিনিধি-প্রেরণের জন্য নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে । ধাহার। 
পরিষর্দের পক্ষ হইতে বরোদাতে যাহতে প্রস্তুত আছেন, তাহার! অনুগ্রহ-পূর্বক সম্পাদক 

মহাশয়কে স্বীয় অভিল।ষ জানাইবেন। 

তৎপর সভাপতি মহাশয় ৬রাজা রামমোহন রায়, ৬রাজনারায়ণ বসু ও ৬উমেশচন্জ 
বটব্যাল মহাশয়গণের চিত্রের উন্মোচন কগিয়| বলেন যে হহার মধ্যে ৬বটব্যাপ মহোদয় 

“বলীয়-সা'হতা-পরিষং” নামকরণ করিয়াছিলেন । | 

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানইলেন যে, যুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর ৮ রাজনারায়ণ বাবুর ও 

৬ বটব্যাল মহাশয়ের পুত্রগণ তাহাদের পিতৃদেবের চত্র পারবৎকে ধান করিয়াছেন। এইজন্ঠ 

তাঞারা সকলেই পারষদের ধন্তবাদের পাত্র। সব্বসন্মাতক্রমে এই ধন্তবাদের গস্তাব গৃহীত 

হুইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়ু। সভাভঙক্ষ হয়। ০ 

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রলৃ'ল রায় 
সহঃ সম্পাদক। সভাপতি । 

৭ম মাসিক অধিবেশন 

স্থান-_বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মনা 

সময়-_-২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা। 
উপস্থিত সভ্যগণ। 

শীযুক্ত ছ্িজেন্ত্রলাল রায়, এম্ এ, বিঃ এল ( সভাপতি ) 

শ্ীবুক্ত হীরেজ্্রনাথ দত্ত, এম্? এ, বি, এল্ শ্রীযুক্ত সতীন্ত্রমোহন রায় 

» অক্ষয়কুমার বড়াল চিন্ত(হরণ ঘটক, 

* বিজয়চন্ত্র মজুমদার, বি,এল, ধীরেন্দ্রকষ্ণ বসু 

৬ স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি ভূপেশ্্রনাথ বন্থু 

»এ লোকনাথ চক্রবর্তী হৃধীকেশ মুখোপাধ্যায় 

* শরচ্চন্ত্র শান্তী শৈলেজ্নাথ বন্থু 

* €যাগেজ্নাথ গুপ্ত কনকেন্ত্রনাথ বন্ধু 

» ছুর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যার 

৮ খগেন্্রনাথ বিত্র। এম, এ ভাক্কার পণুপতিনাথ ঘোষ 



৩২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 

প্রীযুক ললিতচন্্র মিত্র, এম্, এ | শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 

এ অপিতকুমার মুখোপাধায়, বি, এ *  নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকায়,এম্,এ বি,এল 

« চারুচন্ত্র বন * অমুতগোপাল বনু 

» স্ুরেশচন্দ্র সরকার | ৪ বামকমল সিংহ 

. তারাগ্রসন্ন গুপ্ত » বিজয়রুষ্ণ রায় 

» বিনোদবিহারী গুপ্ত *« রাজকুমার চক্র 
, তরণীমোহন চন্দ্র » মহেন্দ্রনাথ বসু, 

» যজ্ঞেশ্বর ভট্টীচার্ধা, বি, এল এ যোগেশচন্দ্র মিত্র 

». গ্রসাদদাল গোস্বামী ও * স্্রীশচন্ত্র চক্র নর্তা 
» পপ্রফুলচন্ত্র ঘোষ এম্,এ * স্বরেশচন্জ্র বসু 

* "আনন্দমোহন সহ! * স্ুরেন্ত্রমোহন সিংহ 

৮ নারেন্্রনাথ বঙ্গ * নলিনী/মোহন সিংহ 

» নরসিদনজী » পান্নান্নাল বড়াল 
» মগীন্দ্রনাগ মিত্র, এ অনস্তঙাল বঙ্গ 
» হতীন্ত্রনাথ সেন » গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ 

« জলিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় » সতীশচন্দ্র বর্মণ 

«এ কিরণচন্জ্র সেন গুপ্ত এমএ, বি এস্ সি, » নবকঞ্ঙ ঘোষ 

* ন্ুধীরকষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত রামেন্্রম্রন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ ( সম্পাদক ) 
» হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত, এম, এ ] 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ সহঃ-সম্পাদক। 

* ব্যোমকেশ মুস্তধী 

২। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ বি,এল. মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
৩। তংপরে নিম্ন লিবিত ব্যক্তিগণ যথারীতি মভ্য নির্বাচিত হইলেন,-- 

প্রস্তাঘক সমর্থক নুহন সভ্য 

শ্রঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীরাখালদার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীভবতারণ সরকার বি, এ. 

৯২ হরিতকীবাগান লেন। 
প্রীললিতমোহন দে প্রীরামেন্রনুন্দর হ্িবেদী শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচাধ্য 

£00160৮5 07809 30117815992 £001. 

হীব্যোমকেশ মুস্তফী ী রায় পুর্ণচন্ত্র মৌলিক বাহাছুর 
এম্, এ, বিএল্; ডেপটী ম্যাগ্িস্ট্রেট, জাজপুর, কটক- 
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প্রন্তাবক সমর্থক নুতন সত্য 

শ্রীসিতকুমার মুখোপাধ্যাঙ্গ শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
২ জগন্নাথ সুরের লেন। 

রা শীপণ্ুপতিনাখ শর্মা) 
৪ রাজা নবকৃষ্েের প্বীট। 

প্রীললিতমোহন দে লীহেমচন্ত্র দাশ গপ শ্ীঅরুণচন্দ্র পাল, 
৬নং ৩১ সংখ্যক ভ্রীট, রেছুন | 

শ্রমশিমোহন সেন জীনিখিলনাখ রায় প্রীরাখালরাজ রায় বি এ, 

দ্বিতীয় শিক্ষক, নিটন্কুল, বর্ধমান । 

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত শীরামেন্ত্সুন্দর ভ্রিবেদী শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী, 

 ল্লায়গ্রাম। বশোহর । 

রঃ শ্ীগোপালেন্ত্রনারায়ণ চক্রবর্তী, 
কলম, রালসাহী 

ঘসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঞীনগেন্্রনাথ ভট্টাচাধা 

১৬নং গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেন। 

্ | ্ শ্রীনরেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
১*নং গুরুগ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 

শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস বল্যোপাধ্যায় শ্রীঅজিতকুমার সেনগুণড 
৪নং জগদীশনাথ রায়ের লেন। 

শ্রীরামেন্্রস্ুন্দর ত্রিবেদী শ্রীশরদিন্বুনারায়ণ রায় প্রীশরচন্ত্র সিংহ 
91110৮5 1681)01 1791-173656, 

কান্দি, মুশিদাবান্ছ। 

শ্ীমনোহর পু এম্, এ, | 
|] ৪০৫০-1)9 18101. 1101911108950, 

্ রঃ শ্রীসতীন্দ্রমোহন রায়, 
৩১ গৌঁড়ীবেড়ে লেন। 

শ্রীরিশচন্্র ঘোষ হ্ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীধীরাজকষ্ণ মির 
১৮নং ঘোষের লেন। 

শ্ীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্ীকালীনাথ ভাছড়ী 
| ০০৮) 101, 100109628, 0009 13179658100 

র্ এ শ্রীদেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 

জমীদার) খলিফাবাগ, তাগলপুর। 



৬৪ 

প্রস্তাব সমর্থক 

শ্রীমনজনাথ গঙ্গোপাধ্যা 

ব্যোমকেশ মুস্তফী জীরামেন্রনুন্দর জিবেদী 

শ্ীঅক্ষয়কুমার বড়াল ব্যোমকেশ সুস্তফী 

প্রঅধিলকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীহেমচন্্রদাস ও 

€ 

টি চচ 

5 চি 

 শ্রীফেদারনাথ মভুমদার নু 

শ্রীষ্যোমকেশ মুত্তফী প্ীহীয়েজনাথ দত্ত 

ভ্রীঅক্ষয়কুমায় বড়াল রি 

2৮ 7 

প্রীব্যোমকেশ সুত্যধী রী 

শ্রীষক্মথমোহন বন 

ধ্রীফেদায়নাথ দাশ ভীহীরেজনাখ দত 

গ্রীঅসিতকুমার সুখোপাধ্যুক়্ শ্রীরাজেন্্র্জা দেব 

বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের 
নূতন সঙ 

শ্রয্যোমকেশ মুত্তকী  প্রীনুরেন্রচ্জ বনু, এমএ, বি,এল, 
উকিল, ভাগলপুর । 

শীস্ুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উকিল, 
সশকডক, ভাগলপুর । 

জ্ীমনীন্্রনাথ গলোপাধ্যার, এস্এ বি,এল্ 
উকিল, ভাগলপুর। 

শ্ীগ্রতাতচঞ্জ মুখোপাধ্যায় 
' ২*নং বিভনষ্রীট 

শ্রীহরেজকুমার খোষ বি, এ, /? 

ভেগুটা ম্যাজিস্রেট, চট্টগ্রাঙ্ 
শীরমনীরগ্রন দত্ত বি, এ, 
067)921 1109097, 0০9৫৮ ০0 

ভা ০:38,01069800, 

প্ীূর্টাক্কুমার দত, কাচনগো, চট্টগ্রাম। 
প্রহেরঘজজ্জ চৌধুরী, জমীদার, হেমনগর ॥ 
প্রীহরিসাঞথন সুখোপাধ্যায়, 

ধনং ফকিরটাদ চক্রবর্তীর লেন। 

জীরাজচজ্ঞ চন্দ্র, এম্,এ এট, 
ওয়েলিংটন ্রীট । 

শ্লীপশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, এটনী। 
জেলিয়াটোলা লেন ৷ 

শ্ীগ্রকাশচন্ত্র সরকার, বি এল, 
তবানীপুর। 

৬৯1৪ নং মুক্তারাম বাবুর ধুঁটি। 
জ্রীপ্রকাশচন্ত্র সরকার 

১৯৮নং রসারোভ। 

গ্রকেশবলাল গুপ্ত, এম্. এ, বি, এল্, 
উকিল, পুলিসকোর্ট 

শ্রীকজ্জক্ কিশোর রায় চৌধুরী, জমীদার 
* $ওনং সুকিয়! £ট 



কা্ধ্য-বিবরণী  তখ 

প্রস্তাবক ।. * সসর্থক ছাত্র-সত্য 

ধ্ীচতীচয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ্লিহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীশরৎচজ্ ভাহুড়ী হত্রগড়, শাস্তিপুর,নদীয়া 

8৯ 5৯ শ্দ্ধিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, 
[950 11586০7, 8100101081 9৫0০০1 শীস্তিপুর, নদীয়! 1 

55 ৪ শ্ীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ 

79৪4 1418661, [ন. ১ 30১০০), বাঘনাপাড়া, বর্ধমান । . 

 শ্রীহূর্দানায়ায়ণ সেন শাস্ত্রী ঢা 

প্ীররজনদর সান্যাল 

ঠ2 

পণ্ডিত শ্রীকানাইয়ালাল শর্শা গোপালাচার্ধ্য, 

২২০ স্থারিসন রোড। 

শীবৃন্দাবনচন্ত্র সরকার, জমীদার, তামোর 
বিষহরা, রাজশাহী । 

প্রগণেশস্জ্র নন্দী, ই 
00116010% 941206. 00108101850] 10001011, 17552010812], 10£001, 

8৯ 48 

ভীহর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী শ্হেমচন্দ্রদাশুণ্ড 

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 

শ্ীয়ামেন্দ্রুন্দর ত্রিবেদী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 

৮ ৮ 

॥ রি 

| ১ ভীয়ামেজ্নুন্দয় ভ্িবেদী 

৯৯ ও ৯৯ 

প্রীন(লিনীয়গন পতিত ভ্রীংব্যামফে মুস্ফী 
ঙ 

জ্রতেলোকানাথ সরকার 
| ঘোড়ামারা! রাজশাহী । 

শ্রীনরসিদনজী 

৪৮নং এজর! গ্রীট। 

শ্ীজাণডুতোষ সাহা বি, এল্, 
চোরবাগান । 

জীগোষ্ঠবিহারী কুওু প্রামাণিক 
১৭নং গোবিন্মচন্দত্র সেনের লেন । 

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, 
বাঘডাঙ্গা, জেমো, মুর্শিদাবাদ । 

কুমার জীতিজেন্্রনারায়ণ রায় 

জেমো, মুর্শিদাবাম। 

রাজ! জ্রীঘৃবনমোহন রায় | 
রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম ।* 

শ্লীবিধুভূষণ গোন্বামী এম্। এ, 
অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ। 

শ্লীহেমনাথ সেন, ২৯নং মতিঘোষের লেন 

হাবড়। । 

শ্ীহেমস্ত কুমার কর 

সাঁবম্বতনিকেতন, মুলাজোড়, শ্যামনগর । 



৩৬ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 

 প্রাস্তাবক সমর্থক ছাত্র সভা 

শীখগেন্্রনাথ মিত্র শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্ীপুলিনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
১৭নং প্রাণকষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রোড। 

$ঃ জীব্যোমকেশ মুস্তফী জীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ | 
পল্লীবাসী কার্য্যালয়, কালন!। 

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিয়লিখিত উপহার. পুস্তকাির জন্ত 

যথারীতি কৃতজ্ঞত1 জ্ঞাপন কর! হইল +--- 

১। শ্রীন্তরেশচন্ত্র মমাজপতি বিবিধ মাসিক পত্র (১১০ সংখ্যা) 
২। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৭৫।. বনোষধি দর্পণ ২য় ভাগ 
৩। শ্রীঅনুকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়__ 

৬ 1105 ওল 168009906, 09. টি ৈ. 1) 00070) 10191910880800, 

৭৭ কুসুম-মালিকা ( যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ) 
৭৮1 ৬মনোহারিলাল সেনের ন্বর্গীরোহণে অস্রধার! 

৮৯। বিমাড়ক (রাজেশ্বর সাধু খঁ৷ প্রণীত )। 

৮*। বঙীয় সমালোচক (বাউল ফকির টাদ বাবাজী বিরচিত ) 

৮১। সাতনারী ( অঘোরনাথ কুমার গ্রকাশক ) 

৮২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী (রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ) 

৮৩। হাতেম তাই ( বর্ধমান রাজবাট ) 
৪ । শ্রীগ্রসাদচন্ত্র ঘোষ ৮৪। ভারতের-শেষবীর নাটক (স্বরচিত ) 

€। ত্রাহ্মট শট সোসাইটাী ৮৫ | 1991)809 (9188,0018 997) 00 71317161813 

[0]৩ 10 20018) 29102106690 6010 বত 10189108810) ০1) 1881. 

৬। শ্রীহর্গাচরণ চক্রবর্তী রায়-সাহেব ৮৬। স্যপতি-বিজ্ঞান (স্বরচিত ) 

৭। ডাঃ অশ্থিকাচরণ মজুমদার ৮৭। চিকিৎসক ( শ্বরচিত ) 

৮1 ডাঃ গ্রফুল্লচন্্র রার় ডি, এদ, ৮৮। বাঙ্গালীর মন্তিফ ও তাহার অপবাবহার 

সি, পি, এচ.ডি, হয় খণ্ড (স্বরচিত ) 

৮৯। 4১ 10180070901 01091701000 01161019৮ 

০1 1-7% (শ্বরচিত ) 

৯ শ্রীআনন্দনাখ রায় ৯৯1 ফরিদপুরের ইতিহাস--_পরিষং-গ্রন্থাবলী 

১৪। সতীশচন্দ্র ঘোষ ৯১। চাঁকম! জাতির ইতিহাস এ 
১১1 [01019172100 01908 ৯২ । 40580710815 02219809 ০৫ 003 10109- 

01319 151019705 0190785, 980810120 14001810, 

১২। ইন্ুমনস হরিজাল গ্রব ৯৩। প্রব।স-পুষ্পাপ্রলি (এস্, ফ্রুব লিখিত ) 
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১৩। শ্রীহরকুমার সরকার ৯৪ | ইতিহাসমাল! (ভা. 025 প্রধীত, 
| ১৮১২ সালে মুদ্রিত ) 

১৪। ৮নুখবিদ্দু সেনগুপ্ত: ৯৫। প্রেমলহরী 
৯৬। ছুতী-বিলাস 

১৫। শ্রীরজনীকাস্ত মুখোপাধ্যায়  ৯৭। চিকিংসা-প্রণালী 

] ৯৮। গুষধ সারসংগ্রহু 
১৬। শরীপুর্চন্্র চট্টোপাধ্যায় ৯৯। শৈশব-লহরী 

র ১৯৯1 মধুমতী ৃ 
১৭। শ্রীযোগেন্্রনাথ গপ্ত ১০১ । বিক্রমপুরের ইতিহাঁস--পরিষত-গ্রস্থাবলী 
১৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে " ১*২। অভিনয় প্রণালী ও অথার 

১৬৩ হাসিকান। 

১৮। শ্রীযুক্ত নন্দলাঁল ঘোযাল--১০৪ । 1019) ০0682. £09010990:9ঞা ০৫ [62৪ 

01020 1019 0001 01 75 0281 09097 006 0198৮, 5০1৪ 2711, ১০৫ 

419880017 1126178 ১০৬ 0৮9718118 826158 ১০৭ 10179 17181১6 

০০০৮৪ 0£ 08191011793 06 4, 0. 0915179. ৬০1] 11. ১০৮ 7116 100150 

[5176069 401, 1891, ১*৯। 779 47120 ভ160688 (খণ্ডিত ) ১১০ । গাও 
78767 1300০ ১১১1 4701095010218] 15772110820 19010 (খণ্ডিত )। 

১১২। 79707 00 6) ০70505107 109/8-0810918 800 09170010818 

00101151760 11) 1119 বত. ডা. 2. 00171021872. ১১৩। [00191772003 

চ০6৮:5, 06910. 15906079819 28007167 11118705, ১১৪ । 2510178 
[1,9৬৭ 01195109106, ৬০1৭. 1 & ]1. ১১৫ 1 7179 1781712101101) 00 (1)8 13001 

01 0০81)08, 00190£0. ১১৬ 40610-171797101) 10109010247, ১১৭। 0৪০. 

£721077. ১১৮ 1 9০21069793 ১১৯। 81019 89007000১২০ । 7০7০৪ 

01 112,099, ১২১ 1 1018507080৫ 901101)07, ১২২ । 1780110-10091191) 1070- 

(19081. ১২৩। ০891)88+ ০07, ১২৪ | 1772 06710180108 (010015- 

(190 116.) ১৯৫ 009৪6020200 48113555100 812671018186107 816, 

১২৬। 7%0979 79186110800 00৪ 0000501)87)690 99109 10:9001178- 

100 10 [1801%5,. ১২৭। 10150071889 ০01 102069 (112617). ১২৮ । 70 

83901811003 ০01 109 73611281 0019. ১২৯ 4 0009 ০1 01৮1 

1১0090079 10 730770689. ১৩০ 1 10851080178 17909062088 01 [70708 

1) 00105651106, ১৩১। 01967 40010681019 (4$710019), ১৩২ | 14806101798 01) 

£09 1,9৮ 01 17751791706, ১৩৩ £09010,3 1/7181)7006109. ১৩৪ [0916৮ 

81)0 [/0011818 1593019010, ১৩৫ । (391781] 270 01511 01701016101 0 09010181 

0010000158101097 06 105197৮ 13111190 39051), ১৩৬ | 010168190- 

811) (8 0791)01) ০০০৮). ১৩৭। [70180 06778] 0099 (৫10 30 

[0938)..১ ৩৮ 10001) 018100087 (5৮0), ১৩৯। 00086190 (0: [48৭ 10. 
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06068. ১৪০ । [4৬ 91 [95109009 (90001569 ) ১৪১ | 15415161003. (91691), 
১৪২। 4 09106 60 ঠ39 [9800 &% 0109 0011956 ০1. 7016 ভা2111208, 
১৪৩ । 99578] 149 19810001)1988. ১৪৪ 11100008১৪৫ । 4 0980189 
00 15001) 00101886100, ১৪৬ | 913%0181) 0781010217 38৭1 নার 
01 806 07991 10:817788,. ১৪৮। 4, 01510008101 0109 90991 14910858৩. 
১৪৯। 10061791) 800 08701] 00105100810, ১৫১) 4009002860০ 00৩ 

2৮০০ 9759 018030781 ১৫১। 11911001961)0 99910 08191, 
১৫২। 8196)00 ০6 40001710£ 1497805£95, ১৫৩। 0100120 0£ 0109 
[7191)59 [481080869 ১৫৪ |: 1381703 &6 12059709 10 :901:0)989, 
১৫৫ 1 4080058 01১19906009, ০15, 2 & 1]. ১৫৬1 01১:০0০10£1091 

[0019 01 096 00 0১00080 [7191075. ১৫৭ 109 0029888 19100926০: 
(008252109), ১৫৮ । 019008-84-78709850006 € ঘা০০০% 0, ১৫৯ । 2802 

* 11100 150968, ১৩০। [00197) 401100977 1888 (60, 019:010, ও 009, ) 
১৬১। 20৩ 4108, 9৮162911500, 99০7 &, 1,07009700, ১৬২ 106 

[১0101560001 ৪0৫ 13901 ০01 থ০91808, 0019080, ৪৮ ড. ১৬৩। 51089 ডা 0115 
91 7001 ৬8:৩5, ১৬৪ | 4 9001818 ০0407001810 00. 010 1193617)67)0 

১৬৫1 10199 19100, 10179060177, ১৮৬ | 19651) ১৬৭ 11097190019 
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০009 30105959 140000899,. ৯৬৯ । 091091%] 900000879০1 6106 1718. 
€07য 06730112910, ১৭০ | 00০:৮ 00 009 40101015656102, 0? 80051 

[3711081), ১৭১] (০৪৮09069 10) 3111191) 13081081). ১৭২ | 1/01019068+ 

[85905 ১৭৩ । 47001058095] 12/988 00107০১1610 10, [শু], 
১৭৪ 4/901)108 ড০ব, ১৭৫। 4 07266166101 1119. 121051009 ০0? 
09010, (4. ০ 3 খণ্ডিত), ১৭৬। 14065 829 ভান 0068 01911086১৭৭ । & 

09706010981081 900 17091910190 1)10610709) 0101) 1481)090. (99067 01 07686 
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[91011 01900009668] 50089001817, ১৮২ | 0003013+8 13000989-1/001181 
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$। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঙ্গী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন 
পিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত রামেন্্স্ন্দর় ভ্রিবেদী মহাশয় কর্তৃক সাহিত্য-পরিষদের 

জন্ত সংগৃহীত তিনটা ধাতুমুর্তি গ্রদর্শন করেন। এই তিনটি মুর্তি মধো হৃইটি মুর্তি [0010 
71089010 বা 91081) 2105900এ নাই। এই সুত্তিগুলি সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সময়ের । 

এই মুত্তিত্রয়ের একটা বিষুমুত্তি ও একটা বোধিস্ব মুক্তি ও বিফুমুর্তির মাঝামাঝি কোন মুত্তি এবং 

তৃতীয় মৃর্তিটা কাহার তাহ! এখনও ঠিক করিয়া বল! যায় না। তৎপরে রাখাল বাবু মিসেস্ 
জোন্স (1478, 00298) কর্তৃক ৫প্ররিত প্রস্তর মুন্তি ও বুদধগয়ায় তাহার নিজ সংগৃহীত কতক- 

গুলি মুশ্ময় ছঁচের প্রতিমা (9991) প্রদর্শন করেন। গরিব তীর্ঘযাত্রিগণ এইরূপ 3981 

ব্যবহার করিত। অতঃপর পরিষদের পুথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় মহাশয় বর্ডুক 
€প্ররিত চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এবং সমাট, শাহ আলমের সময়ের তাঅমুদ্র 

ও পর কতকগুলি মুদ্রা রাখাল বাবু গ্রদর্শন করেন। 

ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ ঘটক মহাশয়ের প্রেরিত এঁফটা নর শ্রীযুক্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক গরধপিত হয়। 

এই প্রদর্শন-গ্রসঙে সম্পাদক মহাশয় জানান যে, রাখাল বাবু কর্তৃক প্রদর্শিত মুস্রাগুলি 

তিনি নিজে উপহার প্রধান করিয়াছেন ও মিসেন জোন্ন্ অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 

বিহার অঞ্চল হইতে বৌদ্বমূত্তিগুলি পরিষদে প্রেরণ করিয়াছেন। রাখাল বাবু ও মিসেস্ 

জোন্স্এর ধন্তবাদের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত “যশোরযুদ্ধ” নামক কবিতা শ্রীষুক্ঞ 

ন্থরেশচন্্র সমাজপতি মহাশয় পাঠ করেন। প্রতাপাদিত্য ও মোগলদের যুদ্ধ উপলক্ষ্য 

করিয়া এই পঞ্ঠ লিখিত হইয়াছে। 

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র ম্ুমদার বি, এল,, এম্; আর, এ, এস্, মহাশয় “বাঙ্গালা 

ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সমগ্র প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইবে।) এই প্রবন্ধে বিজয়বাবু বলেন যে আর্ধানিবাসের পূর্বে বঙ্গে যে মকল দ্রাবিড় জাতির 

বাস ছিল, তাহাদের ভাষার অনেক শব এবং প্রতায়াদি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত আছে। যে মাগধী 

গ্রাকতের ক্রমবিকাশ বা পরিবর্তনে বাঙ্গাল! ভাবার উৎপত্তি, সেই প্রার্কত হইতে ওড়িয়া 

ভাষারও জদ্ম। বাঙ্গালার এবং ওড়িয়ার প্রাচীন ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করিলে মুলতঃ এই হুইটী 

ভাষা যে এক ছিল, তাহাও যেন ধরিতে পরা! যায়। বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত “দেশ শব 

আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলি তেলেণ্ড, ওড়াও, তামিল, কোল, মুণ্ডা গ্রতৃতি জাতির 

ভাষা হইতে গৃহীত হইস়্াছে। দৃষটান্তত্বরূপ এই কয়েকটি শব্ষের উল্লেখ কর! যাইতে পারে ০-- 

জাতি শব অর্থ দেশী বাঙ্গালা শব অর্থ 

তেলে আকালি ক্ষুধার আতিশষ্য  - জআকাল হতিক্ষ 

তামিল ইতুরাক্ষিতু বাজ ঠাটা ( পুর্ব ) বাঞ্গ 



৪০ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 

জাতি শা অর্থ দেঁগী বাল শব অর্থ 

ওড়াও কোকা, কোকি, ছেলে, মেয়ে খোকা, খুঁকি ক] ছেলে 

(পূর্ববঙ্গ) ) মেয়ে 

তেলেগু ও তাখিল চাপা, চপ সপ মাহুর, পপ 

ত।মিল পিললৈ 

তেলেগু পিলল্ল ; ছেলে পোল। (পূর্ববঙ্গ) ছেলেপিলে 

গড়িয়া পিল! ্ 

তামিল মোটা গাটারি মোট গাটরি 

_.. বিজয়ধাবু আরও বলেন যে, এমন অনেক দেশী শখ আছে, যেগুলি এখন ওড়িয়ায় যে অর্থে 

ব্যবহৃত হয়, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত এবং ইহাদের কতকগুলি শব্দ 

এখনও বঙ্গের নানাস্থানে তদর্থে ব্যবহৃত আছে, অনেকগুলি শব্দ যেগুলি ভদ্রমহলে উচ্চারিত 

তয় না! অথচ ভাষায় যাহাদের ব্যবহার আছে, তাহাদের উ্ণপত্তি আধ্যভাষামূলক নহে, 

কিন্ত অনার্ধ্যভাষামূলক। প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও প্রাচীন উড়িষ্যার ব্যাকরণ মধ্যে অনেক 

সাদৃশ্তা আছে। তামিল ভাষার প্রভাবও বাঙ্গালা ও উড়িয়া! ভাষায় দেখিতে পাওয়া 

যার়। এই সমন্ত বিষয় ও প্রাসঙ্গিক অন্ঠান্ত বিষয়ের আলোষ্ন| করিয়া বিজয়বাবু বলেন 

যে, এক প্রাকৃত ভাষায় যাহার! কথ! কহিত, তাহারা যদি বহুদিন একস্থানে থাকিয়! 

পর়ে বঙ্গে এবং উড়িষ্যায় গিয়া স্বাতঙ্ত্য লাভ করিয়। থাকে, তাহা হইলে, বঙ্গের কোন্ প্রান্তের 

তাষাতে এখনও শবের ও ব্যাকরণের প্রাচীন আকার অধিক পরিমাণে বিস্যমান আছে, তাহ! 

দেখিয়! কোন্ দিক্ বা কোন্ স্থানে আধ্যজাতির আদিম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই 
প্রশ্রের মীমাংসা! কর যাইতে পারে। 

৮। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় রষেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়! 

বলেন যে, দন্ড মহাশয়ের মৃত্যুতে সমস্ত পৃথিবীই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দ্রত্ত মহাশয় পরিষদের 
অন্যতম স্থাপয়িতা এবং অনেকদিন সভাপতিরূপে পরিষদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। 

দত্ত মহাশয়ের জন্ত একটা বিশেষ সভার অধিবেশন হুইবে। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত 
পরেই কার্ধয-নির্ব্বাহক সমিতি পরিষদের পক্ষ হইতে সহান্ুভুতিশ্চক পত্র দত্ত মহাশয়ের 
শোকক্রিষ্ট পরিবারবর্গের নিকট পপ্ররণ করেন। সেই পত্রের উত্তরে মিষ্টার অজয়চন্দ্র যে পত্র 

লিখিয়াছিলেন তাহাও সম্পাদক মহাশয় পাঠ করেন। : 
অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রাণরুষণ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে পরি- 

মদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন। এই এসঙ্গে শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্্র সমাঞ্গপতি মহাশয় 

বলেন মে, প্রাণরুষ্ণ দত্তের লমন্ত জীবন নিষ্কাম ধর্মের একটা উজ্জল, উদাহরণ । ক্মতঃপর 
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শীঘুকত খগেন্্রনাথ মিত্র ও সম্পাদক মহাশয় ছাত্রস্ভ্য সুখবিন্দু সেনগুপ বিএ মহাশয়ের 
অকাল মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন। 

এই তিনটা প্রস্তাবের প্রত্যেকটি সমবেত সভ্যমগ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ 
করেন। র 

*। অতঃপর শ্রীযুক্ত যজ্গেশ্বর ভট্টাচার্য বি, এল, মহাশয় নবন্বীপের নিকটবর্তী 'বঙ্াল 
টিপি” নামক একটা স্তপের ও বল্লাল দীঘির উল্লেখ করিয়৷ এই স্ত,প ও দীবি সব্বন্ধ বিশেষ . 
ভাবে অনুসদ্ধান করার জন্য সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করেন । 

এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলে পর স্থির হয় যে, পরিষদের কার্য -নির্ববাহক-সমিতি 
বজেশ্বর বাবুর প্রস্তাব সন্থদ্ধে যথোপযুক্ত কর্তব্য নির্ধীরণ করিবেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের লিখিত কবিতার 
ঠায় কবিত! গত দশ বৎসরের মধ্যে দষ্টি-গোচর হয় নাই। এ * 

১১। অতঃপর সভাপতি মহাঁশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল। 

শ্ীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীসারদাচরণ মিত্র 
সহঃ সম্পাদক সভাপতি। 

অষ্টম মানিক অধিবেশন । 

স্বান__বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ্ মন্দির | 

লময়-_-২৫শে পৌষ রবিবার অপরাধ ৫ট1। 

উপস্থিত 

শ্যুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ? বি, এল.₹-( সভাপতি )। 

প্রযুক্ত রা যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস 

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ চক্রবর্তী » রামেজনাথ চক্রবর্তী 

শীযুন্ হীরেন্্রনাথ দত্ত এম্ এ বিএল্ | মৌলবি, ওয়াহেদ হোসেন ৰিএল, 

এ বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, লি এস্ »» অনুকুলচন্দ্র বন 

» বীরেশ্বর পাড়ে মহম্মদ ত্রীযুত্ত মোজাম্মেল হক ' 

এ ডাঠ চন্দ্রশেখর কালী এল. এম্ এল্ শ্রীযুক অমুল্যকুমার বন্থ বিএ, 

'* চারুচন্দ্র বনু শ্রীযুক্ত চিন্তামণি লান্তাল 

». খগেন্্রনাথ মির এম্এ ডাক্তার শ্রীযৃুক গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ট 



২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী | শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যাক্ 

» যাঁদবচন্দ্র মিত্র » স্বীকেশ মিত্র 

৮ যোগেন্্নাথ ৩ ”% আবুল ওয়াহেদ 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত তুর্গানারায়ণ ষেন শাস্ত্রী ৮ হামেছুল হক্ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিস্তারত্ব ৮». পণুডপতিনাথ ঘোষ 

ললীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ »। হেমচন্্র ঘোষ . 
এ যোগেজনাথ সিজ্ত » রামক্মল সিংহ 

» ম্ণিমোহন সেন ॥ পুর্ণচিন্ত্র কুও 

» আমরনাথ শর্পা ' ৮ বিনোদবিহারী খণ্ড 
* কেদারনাথ বন্দ্যপাধ্ায় ॥ সতীন্্রসেবক নন্দী 

« সতীন্্রমোছন রায় » খগেজকুষ বসু 

» নবরৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১ . অযুতগোপাল বঙ্গ 

৮ সতীশচন্জ্র বনু ১১ ছ্বারকানাথ দাস 

» পুর্ণচন্ত্র দত্ত » নম্লাল সিংহ এমএ, বিএল, 
॥ বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বিএ » কেটিমাধব ঘোষাল 

» নরেন্্রনাথ দত্ত 

শযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর তিব্দী এম্,এ ( সম্পাদ্ষক ) 

» রাঁখালদাঁস বন্দোপাধ্যায় বি,এ 
7. সম্পাদক 

৮ বোমকেশ মুস্তফী 

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সাঁরদাঁচরণ মিত্র এমএ, বি এল ? মহাঁশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 

করিলে পর অধিবেশনের কার্যয-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল । 

৩। তৎপরে নিযনলিখিত ব।ক্তিগণ যথারীতি সত্য নির্বাচিত হইলেন £-- 

প্রন্তাক সমর্থক নূতন সত্য 

শ্রীমহেশচন্ত্র সরকার শ্রহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীনতীশচন্্র দে এম্, এ অধ্যাপক, 
কৃষ্ণনগর কলেজ । 

শীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীরামেন্রন্নদার ত্রিবেদী শ্ীন্বানীচরণ সেন 
| কালীতলা, দিনাজপুর 1 

শ্রীরামেন্ত্রনুলার তিবেদী শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্রীজ্যোতিশচন্্র মিত্র এমএ 
১ নং লাল ওল্তাগরের লেন। 

জীরামেজ্রনুন্দর রিবেদী শ্রীহেমচন্জ দাশখ ' শ্রীপচন্ত্র মিত্র এমএ, বিএল, 
* ৪৮৩ বীডন রে! । 



প্রপ্তাবক 

মেন্রসুন্দর ত্রিবেদী 

শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুধ 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 

লীদূর্গানারারণ সেন শাস্ত্রী 

শ্ীরামেন্ত্রনুন্দর ত্রিবেদী 

মহারাজ! শ্রীমণীন্ত্রচন্্র নন্দী 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 

রবাণীনাথ নন্দী 

শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ 

শ্রীবাদীনাথ নন্দী 

কার্ধ্য-বিবরণী ৪ 
সমর্থক সত্য 

শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রুপিয়ারীলাল হালদার এমএ 
বি,এল. ১৩ গৌর লাহার স্ত্রী 

শীরামেন্ুনদর ত্রিব্দৌ দিদ্ধেশ্বর বাত্গবেদোর্থ 
বেলুন, পাঙুয়া। 

জ্রীযোগেন্ত্রনাথ গপ্ত প্রীগঙ্গাচরণ দল ৪৭ এম্,এ, 
ময়মনসিংহ) 

লীব্যোমকেশ মুস্তফী নরসী্ন জী, এজরা স্্বীট। 

শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীপুরুষোত্তম সিংহ বি)এ, 
$৮৬ দুর্ীচরণ মিত্রের ীঁট। 

কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় মহারাজকুমার শাগেপাদলাল রার 
১১ নং চৌরজী লেন। 

জীরাখালদাস বন্যোপাধ্ায় শ্ীিতেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ, 

বি, এল) ৩ রায়ের লেন। 

্রীবোমকেশ মুস্তফী শ্রীরাজেন্ত্রনাথ মুস্তফী 

দর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ধ্রীট, বাগবাদ!র | 
শ্রীরামেন্রসন্দর জিবেদী শ্রীকুঞ্জবিহারী মণ্ডল 

তি, এল, এম্, এন) ৫৬ বেট্টিক স্রীট। 
শ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী কবিরাজ শ্রীঅমল্যচন্ত্র বৈগ্রতব 

১৫ সেন্টজেম্ম লেন। 
+ 

ছাত্র সভ্য 

কবিরা শ্ীদূর্গানার়ারণ সেনশান্্ী শ্রীথগেন্্নাথ মি শ্ীমবনীকান্ত উপাধ্যায় 

4 

জীখগেজনাথ মিএ 

শ্রথগেন্ত্রনাথ মিত্র 

কাব্যন্য|করণতীর্থ 

শীক্ষীরোদচন্ত্র ভগ 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মেন ব্যাকরগতীর্ঘ 
শ্রীবিজয়কৃষ মুখোপাধ্যায় 

শ্ীয়ামকমল সিংহ মুন্সি মহাপ্মদ মোনাম্মেল হক 
২১ ক্ৰীক রো 

শ্রীহেমচন্্র দাশগুধ শ্রীরাজেন্্রলাল রায়চৌধুরী বি,এ, 
| ৫৬১ আমহ& হী । 

ভীহেমচচ্দর দাশ€প্ত প্রীনগেন্্রচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় বিএ, 
৪১ মির্জাপুর হট? 



8৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

৪। তৎপরে নিয়্লিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিয়লিখিত উপহার প্রাথ স্তকাদির 

জন্ত যথারীতি কৃঙজ্ঞত। প্রকাশ করা হইল £-- রর 
প্রযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী. ২*৯। শিখনৃষ্ঠকাবা ( শ্বরচিত ) 
শ্রীযুক্ত পণ্ডুপতিনাথ ঘোষ ২০২। 1181)0731 93517) 10008170109 89188 ঘা 861, 

২৪৩ । গুরুকুল বিগ্ভালয় সম্বন্ধে নিবেদন, ২+৪। বেদবিষয়ে ইংরাজীমতের প্রতি- 

বাদ-_শশধর তর্কচুড়ামণি গ্রণীত--২৭৫ 1 9010709-০£% 18008-28 1০7 

৭৪0] 4 01001065031, 

শ্রীযুক্ত পুলিনবিারী দত্ত ২০৬। কাব্যকণ!| ( স্বরচিত ) 

মৌলবি প্রীযুক্ত মোজান্মেল হক ২০৭। জাতীয় মল এ 

শ্রীযুক্ত দৌলত আহম্মদ এম্ এম্ দাহার-_ 
৮২০৮1 106 81117083801 1071)7)%61167)0 (স্বরচিত ) ২*৯। রাজউৎ্সৰ 

২১*। বঙ্গভিখারী, ২১১। হ্র্যা্টক। 

শ্ীযুক্ত রামানন্দ চ্ট্রাপাধ্যায় এম্,এ ২১২। রাজনারায়ণ বন্থুর আত্মপীবনী। 
রায় বাহাছর শ্রীযুক্ষ কালী প্রসন্ন ঘোষ বিগ্তাসাগর সি, আই, ই 

২১৩। ভ্রান্তিবিনোদ ২৯৪। ভক্তির জয়, ২১৫। নিশীথ চিন্তা, 

২১৬। গ্রভত চিন্তা, ২১৭। নিভৃতচিন্ত। | | 

শীযুক্ত মুকুন্দলাল চৌধুরী ২১৮। মণিপুরের ইতিহান ( স্বরচিত ) 
বীমতী সরোজিনী দেবী ২১৯। আদর্শ জীবনী এ 

শ্রীযুক্ত শশধর রায় ২২৯০। ভাঁষা--আদিরস এবং পরবশত। এ 
181 ৭0118 [31০৫ 0০8869৪-০৮.)120৮৮০৪-0-18101] ম্যেরচিত) 

জীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ২২২। খোকা-খুকির-খেলা ( স্বরচিত ) 

২২৩। মা বা আহৃতি শর 
পুথি 

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বি,'এ, মনসামঙ্গল ( ক্ষেমানন্দ );২। বিরাটপর্ব (কোশীরাম দাস) 
ছপ্র[পা গ্রন্থ -১। বঙ্গীয় শবাঁভিধান (১২৪৫ সাল) 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় ইস্পোলা নামক স্থানে প্রাপ্ত 
বৌস্ষত্তপের মধ্যস্থ হবর্ণনর্সিত ভণ্মাধার ও পেশোয়ার নবাবিদ্কৃত কণিষস্তপে প্রাপ্ত ক্ষার্টক 
ভল্মাধ!রের আদর্শ গ্রদর্শন করিয়! জানাইলেন যে, গত বৎসর পেশোয়ারের নিকট যে ভন্মাধার 
পাঁওয়া গিয়াছে তাহাতে চারিটি খরোষ্টী লিপি আছে। কিন্তু তাহার তিনটি মান স্প্টরূপে 
পাঠ কর! গিয়াছে। এই তিনটি ভন্দ্াধারে কাহার ভন্ম রক্ষিত হইল এ সম্বন্ধে কোনও 
উল্লেখ নাই। চতুর্থ খোদিত লিপির যত টুকুর অস্তিত্ব আছে তাহা হইতে. বুঝা যায় বে 
স্কাহাতে বৃদ্ধের কিন্বা বৃদ্ধের অস্থি সম্বন্ধে কোনও কথ! নাই! ভগবান্' গৌতম বুদ্ধের অস্থি 



কার্য বিবরণী ক 
যাঁদ এই ভন্্াধারে রক্ষিত হইত, তাহ! হইলে খোদিত লিপিতে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত। 

খোদিত পিপিতে ুদ্ধাস্থি সম্বন্ধে কোনও কথা না থাক।য় প্রমাণ হ তছে যে পেশোয়ারে 

আবিষ্কৃত অস্থি গৌতম বুদ্ধের নহে । বুদ্ধের মৃত্যুর .২)১৩ শত বৎসর পরে হিউয়েনসং ভারত- 
বর্ষে আমিয়াছিলেন। তাহার দময়ে গৌতম বুন্ধ সম্বন্ধে এতদূর বিস্বৃতি ঘটিয়াছিল যে তিনি 
কতকাল পুর্বে নির্বাণ লাভ করিয়ছেন, তাহা কেহই স্থির বলিতে পারিত না। সুতরাং 

কেবল একজনের উক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া বুদ্ধাস্থি রূপ গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসা হওয়! 
উচিত নহে। ইস্পোঁণ। স্তপের ভম্মাধারের স্ভার শত শত ভন্মাধার গাজোর দেশে নিত্য 

আবিস্কৃত হইতেছে, কিন্তু কোনটিতে কাহাণ অস্থি আছে, তাহা একেবারেই বল! যায় না। 

তত্পরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস 

মছাশয় “বাঙগল! ভাষায় স্ত্রী সর্বনামের গ্রয়োগনীয়ত1" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলি- 

লেন,-_“'আমি' ও তুমি” এই উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সর্বনাম লিঙগভেদ 'না করিলে 
চলে বলিয়াই কোন ভাষাতেই নাই। পারদী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লিঙ্গভেদে 

ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় বলিয়া, সেই সকল স্থলে “আমি” ও “তুমিশ্র উদ্দেশ্ত-পদের লিঙ্গ 

সহজেই বুঝা যায় কিন্তু "আমি" “তুমি” ভিন্ন অন্ত সর্বনাঁমে অর্থাৎ তৃতীয় বা গ্রথম পুরুষের 

সর্ধনামের লিগ্গ-ভেদ না করিলে, অনেক সময়ে কাজ আটকায়) এই জন্ত অধিকাংশ ভাষায় 

প্রথম পুরুষের দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ লিগগভেদ আছে। বাঙ্গাল! ভাষায় লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার রূপ 

ভেদও হয় না বা গ্রথম পুরুষের সর্ধনামের লিঙ্গভেদও নাই । এজন্য তাষায় অনেক স্থলে 

অর্থবোধের জটিলত! ঘটে, বিশেষতঃ আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্ের গ্রন্থাদিতে বড়ই সন্কট উপস্থিত 

হয়। আমার গ্রস্থাদিতে এই সঙ্কট মোচনের জন্ত অনেক বিচার বিতর্ক করিয়া! প্রথম পুরুষের 

লিঙ্গভেদে শবভেদ্দ করিতে হইয়াছে। আমি নূতন কিছু করি নাই, ভাষায় যাহ! চলিত আছে, 
ব্যবহারে যাহাকে অল্প সংখ্যায় পাইয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। এই রূপে পুংলিঙ্গে তিনি 

_ সে রাখিয়াছি, স্্রীলিঙ্গে সা-_তশ্তা লইয়াছি। বাঙ্গালা প্রথম পুরুষের কর্তীকারকে *ভিনি* 

'সের স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃত “সা” শব্ষটি লইয়াছি, এইটি ঞথম গ্রহণ কিন্তু খণ নহে, অপহরণ 

নছে। যে সংস্কতের শব্ষভাগার হইতে আমাদের মাতৃভাষার অধিকাংশ শব লওয়া হইয়াছে, 

ইহ! সেই সংস্কৃত শব্ভাগ্তারেই প্রাণ্ত। তন্তা শবটি পুরাতন দপীল দস্তাবেজ ও ভট্টাচার্য্য 

লিখিত প্রাচীন বাঙ্গালায় পাইয়াছি। সম্প্রতি বলগবাসী পত্রিকায় রাণী ভবানীর যে গঞ্জের 

গ্রতিলিপি গ্রকািত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও এই স'স্কত শব্দটিই বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষের 

স্ব্বনামের স্তরীত্ব গ্রকাশার্থ ব্যবত হইয়াছে, এ মন্বদ্ধে আমার অন্ঠান্ত যে সকল যুক্তি আছে, 

তাহা আমার প্রবন্ধে আমি বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছি, তাহ! পড়িয়া শুনাইতে 

গেলে আপনাদের বিরক্তিকর হইবে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, আপনারা আমার প্রস্তাবের 

সারবন্ব।, পৌষণার্থ যুক্তি এবং তাহা কার্ধ্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্ভাবিত উপায়গুলি লইয়া 

আলেউনা করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে আমি ডাঃ সার খুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত 



৪৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

ইঙ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ, শ্ীধুক্ত অমৃতলাল 
বনু ও প্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি ; তাহারাও সহ্কটের হুলগুপণি বিচার 

করিয়া প্রতিকার যে আব্্ক, তাহ! শ্বীকার করিয়াছেন । আমি যাঁহ! ভাল বুবিয়াছি, তাহা 

আমার গ্রন্থে চালাইয়াছি, হোমিওপ্যাথির ছাত্রের! তাহ! পড়িতেছে এবং তাহা স্বারা তাহাদের 

এবং তাহাদের শিক্ষকিগের কাঁজ বেশ চলিয়া যাইতেছে । এক্ষণে আপনাদের নিকট সাহিত্য 

পরিষদের নিকট বাঙ্গাল! সাহিত্যের বিচক্ষণ লেখকদিগের এ বিষয় উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, 
আপনারাও আমার মত এ বিষয়ট! লইয়! আলোচন করুন, চিত্ত! করুন এবং কর্তব্য অবধারণ 

করুন। প্রতিকারের জন্ত আমি যে নকল শব্ধ লইয়াছি, ভাল বোধ হুয় সেইগুলিই রাখুন 
নতুবা উপযুক শব্ব-নির্বাচন করিয়! দিন, আমিও তাহা! গ্রহণ করিতে গ্রস্তত আছি। এ সম্বন্ছে 

একদিনে কাজ হইবে না, এ সম্বন্ধে বিচাঁর-বিতর্কের জন্য সময় আব্গ্তক, আপনারা! এ বিষয়ে 
কর্তব্য স্থির করিয়া কাঁজে অগ্রসর হউন, এই আমার প্রস্তাব। | 

তৎপরে উমেশচন্দ্র বিগ্ভারত্ব মহাশয় জানাইলেন যে তাহার প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ--পড়িতে সময় 

অধিক লাগিবে। সভাপতি মহাশয় এজন্ প্রস্তাব করিলেন যে রহ! অন্য অধিবেশনে পাঠের 

জন্ত নির্দি্ঠ করা হইবে। এই প্রস্তাবে বিতর মহাশয় সন্ধত হইলে, তাহার প্রবন্ধপাঠ এ 

অধিবেশনে স্থগিত রহিল। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশিয় তাহার “বিক্রমপুরে সৌর গভাব* প্রবন্ধ পাঠ 

করিলেন। এই গ্রাবন্ধ ১৩১৬ সালের ফাল্ধন মাসের “ন্প্রভাত+ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

যোগেন্ত্র বাবু প্রবন্ধে স্থলতঃ দেখাইয়াছেন যে, যতদুর প্রমাণ পাওয়া! যায় তাহাতে বৈদিক কাল 

হইতেই ভারতে ছুর্যোপামন। প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণবর্ধিত শান্বোপাখ্যান হইতেও 

তাহাই সুচিত হয়। ক্রমশঃ হুর্যয-পৃজ! ও ু্্য-প্রতিমা বাল! দেশেও ছড়াইয়া পড়ে, শেষে 
পরমা, মেথনাঁর চর ও বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামেও যে এককালে অসংখ্য হুর্য-গ্রতিমা মন্দিরে 

মন্দিরে গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন ও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই স্থলে বক্তা মূলচর্ 
গ্রামে প্রাপ্ত এক হৃর্ধয- প্রতিমার ফটোশ্রাফ দেখাইয়া বলেন এরপ ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্ছু ৃর্ধয-গ্রাতিমা 
এখনও গ্রাম্যদেবতারূপে নানা নামে বিক্রমপুরের নান! গ্রামে পুজিত হইতেছেন। অতঃপর 

তিনি বিক্রমপুর কুর্যপূজার এখন কি অবস্থা, সুর্যাব্রতের নিয়মাদি বিবৃত করিয়া এবং আহু- 

সঙ্গিক বাঙলার আরও ছু এক স্থানের সূর্ধ্যপুজার কথ! উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করেন। 
হুর্যোোপাসনায় যে রোগ মুক্ত হয়, শান্ব যে কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, রামায়ণে যে শক্রবধার্থ 

রামের আদিতা-হৃদয় শব পাঠের ব্যবস্থা দেখা যায় এবং সুর্ধ্যবরে দ্রৌপদীর অক্ষয় অন্নপাত্র লাঁভ 

হইয়াছিল, চিস্তাঁদেবী হুর্য্যবরে শ্বরূপ লুকাইয়া কুরূপের আবরণে সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, যোগেন্দ্র বাবুর গ্রবন্ধে এ সকল কথাও আছে। 

ডান্তার চন্ত্রশেখর কালী সুধ্যরশ্মি ঘর! ব্রণগীড়া আরোগ্যের কথায় বলিলেন, এক্ন্-রের 

সাহায্যে কর্কট (08706: রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। 



কীধ্য-বিবরণী 8৭ 

পণ্ডিত উমেশচন্্ যিস্তারত্ব বলিলেন, প্রবন্ধ বেশ মনোরম, ভা! গাঞ্জল এবং বিষয়টি বিশব 
ভাবে লিখিত হইয়াছে। কেবল-বিক্রমপুর নহে, পূর্ব বঙ্গের বহস্থানে হুর্যপূজা, হুধ্যব্ূত আছে। 
খুঁজিলে হুর্যমুর্তিও পাওয়া যায়। মগ ব্রাক্মণেরাই আদি হুধ্যপূজক নহে, তাহাদের অনেক 
আগে আধ্যেরা শুর্ধ্যপুজা অবলম্বন করিয়াছিশেন। 

চাক্মা-জাতির ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত সর্তীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, চট্টগ্রামের 
পাঁহাড়ীদের মধ্যে ঠিক হূর্যযপুজ| নাই। চাকৃম! জাতি প্বৃহৎ তার।” নামে এক জ্যোতির্ঘর 

তারকার পুজা করে। তাঁহাদের সেটি তাঁরাই-হুধ্য নহে। এই তারা-দেবতাই তাহাদের 

ধনধান্ের দেবতা । টট্টগ্রামের অধিবাসী মগদিগের মধ্যে কুর্ধাপুজ! নাই। হিন্ রমণীর! মাধী 
শুরু রবিবারে কোন গ্রপি্ধ স্থানে রবি-ব্রতের জন্য জড় হয়-_স্থানটিকে হুর্্যখোল। বলে। জযোষ্ঠ- 

গুর] ও ফতেয়াঁবাদের হৃর্্যমেলা বিশেষ গ্রসিদ্ধ। নিঃস্ব লোকেরাও ঘ্বতদীপাদি দ্বার পুজা! করে। 

কবিরাজ দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী বলিলেন, হুর্যের পুজ। গ্রতিম! হবার কতকান প্রচলিত 

হইয়াছে, তাহা যোগেন্্র বাবু বা বিগ্যারত্ব মহাশয় আমাদের বলিয়! দিলেন না। তাহা না 

জানিলে সৃুর্ধ্য গতিমা মগদিগের আনীত কি না বল! যায় না। চন্ত্রশেখর বাবুর প্রবদ্ধ-সম্বন্ধে 

মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। এজন্ত বিশেষষজ্ঞদিগের একটা সভ। হওয়া আবগ্তক। 
শরীযুক্ত যোগেন্ত্রনাথ খণ্ড মহাশয় বলিলেন, আউটশাহী গ্রামে ৭৮ হাত উচ্চ সুরু 

প্রকাশিত হইয়াছে । ৫৯1৬০ জন লোক ও পুফকরিণীর গর্ভ হইতে ইহা! উঠাইতে পারে নাই। 
বিক্রমপুরে এত সুর্যামুর্তি কি করিয়া আসিল? ইহা অনুসন্ধান-যোগ্য। 

অত্বঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, চন্দ্রশেথর বাবুর চেষ্টা গ্রশংসনীয়, তবে তাহার 

প্রস্তাবের মীমাংস। দীঘ্ হইবার নহে, দশ বছরেও হইবে কি না! সনোহ। বুঝিতে পারিতেছি, স্ত্রী 
সর্ধনামের প্রয়োজন ভাক্তার বাবুর যতট! হইয়াছে, সাধারণের হয়ত ততট! হইবে না। শবের 

আঁকার, শবের সংখ্যা, এমন কি, বাক্যের বিভ্বতিও কমাইয় দেওয়াই ভাষার একটা লক্ষ্য। 

অনেক ভাষায় স্ত্রী সর্ঘনাম আছে বটে, আবার অনেক ভাষায় নাই। অনেক ভাষার সংস্কার 

হইয়াছে, সাতটা কাঁরকের বিভক্তি এখন অনেকেই কমাইয়! দিয়াছে, অনেক ভাষ! দ্বিবচন ত্যাগ 
করিয়াছে, বাঙ্গলাতে স্বভাবতঃ এগুল! নাই, এখন স্ত্ী-সর্বনায বাড়ান উচিত কি না,বাড়াইতে 
পারা যাইবে কি না, তাহ! বিবেচ্য । এসববক্ধে পরিষদের কি কর্তব্য তাহা কাঁ্য-নির্বাহক 

সমিতিতে ঠিক কর! যাঁইবে। যোগেন্্র বাবুর প্রবন্ধের ভাষার ও রচনার পারিপাঁটোর প্রশংসা 
করিতে হয়। সুর্য পুজা বহকালের। .বেদেও আছে আর যে দেশে বেদ নাই, সে দেশেও 

আছে। বাঙ্গালার স্ু্য-পূজা ধার করা নহে, বেদের উপদেশ হইতেই সুর্যয-পূজ। বাঙালায় 

চলিয়াছে। কুর্যয-প্রাতিমার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা! আঁবশ্তাক, তাহার পর অন্ত কথার মীমাংসা 

হইতে পারিবে। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞত! জানাইয়া সত! ভঙ্গ হইল। 

জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী স্রীযাদবেশ্বর তর্কয়ত্ব 
সহঃ সম্পাদক। সভাপতি । 



৪৮ বঙ্গীয়-শাহিত্য-পরিষদের 

নবম মাসিক অধিবেশন 

গ্বান,--বঙীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির। 

সময়, _২৪শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ ৫ট!। 

সভাপতি-__মহামহোপাধ্যায় পঞ্চিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব। 

উপস্থিত-_-পণ্ডিত ই্রযুক্ক তারাকুমার কবিরত্ব। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালী গ্রসন্ন ভট্টাচার্য এম্ এ। 
১, শরচ্ন্দ্র শাস্ী। 

»» বীরেশ্বর পাড়ে। 
»» উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ব | 

৮ অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্ভাতৃষগ। 

কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ €সন বিস্যাভূষণ এম্ 'এ। 

টি 

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার। 

॥, কষ্চন্দ্র ঘোষ। 

॥॥ অমৃতগে (পাল বন্। 

১ ভারকনাথ বিশ্বাস! 

»১ বরদা প্রসন্ন মিত্র । 

» ফোগেশচন্দ্র মিন্ব। 
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১? 

চে 

চি 

জ্ঞানেন্্রনাথ সেন। 

বিরিঞ্চিমোহন সেন। 
অলিতকুমার মুখোপাধায় বি,এ 

কালীপ্রসন্ন বন্যোপাধ্যায় বি,এ 
চারুচন্ট্র মিত্র এম্ এ বি, এল,। 
মল্মথমোহন বন্থ' বি, এ। 

গোষ্ঠবিহারী কুতু প্রামাণিক । 

রামপদ সিংহ। 

করুণাচন্দ্র মজুম্দাঁর। 

যোনীন্দ্ প্রলাদ মৈত্র। 

পুলিনবিহারী দত্ত। 

গৌরহরি সেন। 
হেমস্তকুমার কর। 

গৌরগোপাল সেন। 

চি) 

৯ 

55 

5 

8৯ 

85 

55 

85 

নগেন্দ্রনাথ সেন (খুলনা ১ 
সতোকজ্দরনাথ সেন। 

হাদবচন্দ্র মিত্র । 

হষ্ীকেশ মিত্র । 

অধিকাচরণ মিঅ। 

আশুতোষ সিংহ। 

নিশিকাস্ত দেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

শ্রীপচন্দ্র বনু । 

ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

করুণাকুমার গঙগোপাধ্যায়। 

সুরেশচন্দ্র কুতু । 

খগেন্্রকষ্ বসু । 

বাণীনাথ নন্দী. । 

তানাগ্রনল্ন সেন। »১ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 

নলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় । ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদব্রণ মুখোপাধ্যায় । 
মাখনলাল চক্রবর্তী। » জুরেশচন্দ্র সরকার । 

শ্রীযুক্ত রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদক ) 
হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত |. 

(সহঃ সম্পাদক ) 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 
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১) সভাপতি মহাশয়ের অনুপন্থিতিতে রঙ্গপুরের পণ্ডিতরাঙগ মহামহৌপাধ্যায 
শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় সভাপতির আলন গ্রহণ করেম। 

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের 'আদেশে পূর্ব অধিবেশনেয় কাঁধ্যবিবরণ পঠিত 
ও গৃহীত হইল। | 

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ধাক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সত্তা শির 

চিত হইলেন, 
 প্রস্তাবক সমর্থক নুন সভা 

জীধুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীরামেন্্রন্দর তিবেদী আীযুজ শরচ্ন্ত্র চক্রবর্তী এম্ এ, 
১৫২ লীতানাথ রোড । 

এ ভীলত্যচরণ বনু এম্, এ, 

৩1৯ ঈশ্বর ঠাকুষুরর লেন। 
শ্রীবেণীমাধব গঙ্গেপাধ্যায় 

এমারেল, প্রিন্টিং ওয়ার্ক, সিমলা! স্বীট । 

শীহেমচজ্্ মির এম্ এ 
২৩ বেচু চাটুর্োর হী । 

» শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এটরি, 
৫নং হেষ্টিংস্ ধীট। 

হীগমরেন্ত্রলাথ দত্ত 

ারধিয়েটার | 

ভবিছ্যুতপ্রকাশ গলোপাধ্যায় 
.. ঘ্যারিষ্টার, প্রাসাদ, পাথুরেখাট! । 

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধায় শ্রীধিনয়কুদ।র সরকার এম্, এ, 
| ১৬৬ বহ্বাজায় ট্রট। 

উীরামেন্্রত্ুনার ক্রিবেদী  শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীগোবিন্দচন্ত্র চক্রবস্ত্ী এম্ এ 
শ্রীধোগেন্জনাথ ঘোষ এম্এ, বিএল, 

১৬নং হরিশচন্দ্রের লেন ভবানীপুর । 

প্রীসচ্চিদ্নানন্দ লাহিড়ী শ্রীহেমস্তকুমার পায় রি 
৫&নং নীলমাধষ সেনেয় লেন। 

প্জ্ঞানেন্্রকুমার বসু শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ থোধ 

: ৪৭নং বীডন বট 

শ্রীদেষব্রত বিভা এম্, এ, ভ্ীউপেক্জচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঞ 
এ ৯ংনং ঘোষের জেল 



৫৩ 

প্রত্তানক 

শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী 

গ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ 

প্রীরামেন্্রমৃদ্দর ত্রিবেদী 

শ্হেমেন্মোহন বসু 

সত্যভৃষণ বন্দেযাপাধ্যায় 

ধীরেন্্রুষ বন্ধু 

রামেজ্নুন্দর ত্রিবেদী 

শ্ীবীরেদরষ বসু 

জীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত 

গ্ীউপেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ 

বঙ্গীয়-মাহিতা-পরিষদের 

: সমর্থক . 

প্রীক্যোমকেশ মুণ্ধফী 

শীরামেন্দ্রন্দর ত্রিবেদী 

নুন সভা 

ভীৃপেন্্রনাথ রায় চৌধুরী * 
ঈনং ভীমঘোষের লেন। 

শ্রীসভীশচন্দ্র রায় 
7071590999০, 1001)919)-] 00081 00191 1471 827, 

শ্রীতেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 

১১ নং চৌরঙগী লেন। 

ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী 
১১নং আপার সাকুলার রোড । 

শ্রীযামিনীমোহন মিত্র এম্ এ, 
চ678075] 89198817660 009 139019৮7875 0০-0009)2/19 

(07691 9০০161$. 1301068] 71665 306. 00065, 

কুমার অনাথকৃঝ দেব 

প্রীসারদাচরণ মি 

কুমার অদাথকুক দেব 

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্ররামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী 

শ্রীজীধন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ 
বঙ্গবামী কলেজ 

৪১নং হারিসন রোড। 

শ্ীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাপ্যায় বিএ 

৬৪নং বেচুচাটুর্ধের স্ট্রীট ॥ 

শ্ীনীছারচন্দ্র ভট্টাচার্য 

প৩১নং বেচু চাটুর্যের ্রাট। 
উন্থবলকৃষ্ণ বস্তু 

১২নং নীলমণি মিত্রের লেন । 

শ্রীসতীশকুমার বান্যাপাণ্যায় 

৪৫নং বেনেটোলা লেন। 

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বস্থ 
১৯২1১ নীলমণি মির স্রীট । 

প্রীউমেশচন্দ্র বনু 

২৮।২ অথিল মিন্ধীর লেন? 

শ্রীরেবতীমোহন সেন 

২৮।২ অখিল মিস্ত্রীর লেন। 

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন, এম্ এবি, এল্ 
| অধান্ষ হেতমপুর কলেজ ।, 

শ্রীসত্োশচন্ত্র গুপ্ত, এম্ এ, 
সব তেপুটী, সিউড়ী বীরভূম । 
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প্রশ্তাঘক মমর্থক নৃতন সভ্য 

প্রীরাখালদাস বন্্যাপাধ্যায় শ্রীহেমচন্দ্রদাশ গুপ্ত শ্রীনগেন্্রনাথ সেন, ৰি এল, 
[৮ 4551, 00179771- ই ৪0£9012, 

শ্রীযোগীন্দ গ্রমাদ মৈর  ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় শ্রীনারায়ণদ[স ম্ুমদার, এলএম্ 

এস্, নশীপুর মুর্দাবাদ। 

শীদত্যহুষণ বন্দ্যোপাধ্যার হেসচন্ত্র দশগুণ শ্রীঅবনীনাঁথ ভট্টাচারধা, এম্, এ, 
১০৬1৯ আন্ছাষ্ট স্াট। 

শ্রী তীন্্চন্্র বন্ধ, 
৬৩ নেচুচাটুর্যোর ছ্ট । 

শ্রীশিশিরকুমার দক্ত, 

,-৫৩ বেচুচটষ্যের গ্রীট। 

রি রর নীরাধারমণ দিংচ, 

৫৬ নেচুচাঁটুর্যের স্ীট। 

৮ গ্রীহরিপদ মৈত্র) বি, এ, 

২৯১১ মদন মিরের লেন। 

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবত্তী রি শ্রীরদিগেন্রনাথ সেন, 

সাক্রাইল, টাঙ্গাইল।” 

গপ্রমথনাঁম নন্দী শীস্বরেন্্রনাথ গুপ্ত এল, এম্, এস্, 

01010 116010] 1107০67,1107110 1076 3101, 

প্রীরাখালদান বন্দ্যোপাধ্য!য় রর শ্রীণীগমণি চক্রবন্থী, এম্, এ, 
অধ্যাপক, গ্রেসিডেন্দী কলেজ। 

প্রীপশ্ডপতিন!থ মিত্র, এম, বি, 

প্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত ভ্ীরেবতীমোহন দাশ গুপ্ত, এম, এ». 

1. 455৮, 11017101101 0091. [9.3.৫ 455যা ১০০6(2116810101000- 

শীজ্ঞানেন্রমোহন সেন, 

|] [1০901767, 0051, 0101) 91)001. 0০, 

৯ রর রজ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ব, 
[৮১০7 1570৮) 9171]102 0, 

প্রীকামিনীমোহন সেন, 
[০০৪০ 10009, 91)111028, 

প্রীস্বরেন্্নাথ চক্রবন্তী এম্, এ, . 

৪, & /859170 990:91817186 [71/070081 [)57%, ০৮0)0-0879 1)89০8, 



৫২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
প্রস্তাধক সমর্থক নুতন লা 

শ্ীঅক্ষয়ফুমার দত ৩প্ত শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীহেমচন্ত্র সেন, 

13 & &58200 9016651126 090০1] 796০৮ 910801008, 

শ্লীইদুমাধব মলিক শ্ীরামেক্জমুন্দর ত্রিবেদী শ্রীহরিনাথ ঘোষ, 
কান্বেল হাঁসপাতাশ। 

শ্রীবছ্ষিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্লীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এম্, এ» 
| কোননগর । 

শ্লীগলিতমোহন দে * রী শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
800-])151510902] 080৫1 0, 10. 0902517066100 

| | [)1515101) ০, %. 132000০90. 

প্রমন্সথনাথ চক্রবর্তী « ভীত্রেলোকানাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রবিশ্বনাথ ঘোষাল 
কশব৷ ঢাঁকুরিয়া ২৪ পরগণ! । 

শ্রীঅমুল্যচ দ্র বৈত্যরত্ 

১৫ সেপ্টজেমগ্ লেন। 

পীর়ামেন্্রনুলার ভ্রিঝেদী  শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্রীতা রা প্রসন্ন সেন গুপু বি, এ, 
গনং মধুহ্দন গুপ্ডের লেন। 

শ্রীযুক হমচন্্র দাশগুপ্: শ্রীরামেজ্নুন্দর ত্রিবেদী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বিএ 
৫€৭নং হারিসন রোড । 

ছাত্র সচ্য-- 

শ্রীখগেন্রনাথ মিব শ্রমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

হীখগেন্্রনাথ শি স্রীহেমচন্দ্র দাসগু$ শ্রীঅতুলচন্ত্র দাশগুপ্ত 

তৃতীয় বাঁধিক শ্রেণী, সংস্কৃত কলেজ । 

ততঃপয় নিমলখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহা'রদাভূদিগকে কৃতজ্ঞত। জানান 

হইল ;- 
উপহথার-দাত! উপহৃত পুস্তকাদি । 

১1 শ্রীযুক্ত হীরেনুুনাথ দত ২২৪। রাঙ্গা পা হখানি (রমিক লাল দে). 

২২৫. কলাঁপ ব্যাকরণ সন্ষিবৃত্তি--নবীনচন্ত্র ব্যাকরণতীর্থ 
২২৩ । 85 $? চতুষ্টয় বৃত্তি 5৪ 55 

২২৭। পুষ্পাঞ্জলি--রসিকলাল দে 

২। প্ীযু্ত *শধয় রায় ২২৮। উপনিষদ গ্রস্থাবলী--১ম ভাগ 

৩। ভ্ীবুক্ত প্রসরকুষার মেন ২২৯। বিবিধ ধর্মসঙ্গীত ( সন্কলিত ) 

৪1 জটাদী.ত আহপ্মদ ২৩০। নবধবোধ (স্বরচিত) * 



কাধ্য-বিবরণী ৫৩ 

উপহার-দাত। | উপছত পুত্তকাধি 
&। শ্রীযুক্ত গ্রমথনাথ বস্থ বি এস্পি) এফজি, এস্ $ এম্ আর্, এ, এস্ $-- 

২৩১। 11000. 055)]1981500 02091 137010151) [9]69 ০1. £ 

২৩২। 8 2 ৮8 
| % ৮ )8 

২৩৪। 1858973, 16060793 00 (19 10003(518] 1)০9৬6])010)6106 ০1 1177019 & ০? 

চ)৪ 1110197 ৪017))০03, 

২৩৫1 ২০6৪ 00 0০ 90106 ০0010117011 1:29017703 ০6 1125211)07), 

২৩৬। রা ১9170 10171715919, 

২৩৭ রি ১:০6 টিচ05 01 10190106 (25018159৮56) 

২৩৮ । রি 55:01 3115010, ট 

২৩৯। 10168 07 (0৪ 0601005 01 % 19০1: ০" 1119 11173381113 ঘ০116যা 10 

81960171 7৮1570108 10 1106 1৩711%7 10701৮70170 ০০810914 

২৪০ 131)778 07 11)6 [07000110710 0011] 1)0185 4৭১৮2, 

২৪১। ০9 017 01717105010 0109 10166105501 1৮৮০5 800 277201. 

২৪২। গৃগঃও 10971961170 001 17১61৮9চো) 1179 [450 0013520৮106 তা 

61101000110 90750) +889-99, ্ 

২৪৩। 11017011501 11)0 06010901071 910/৮০৮ 06117018 ৬01 স21517091% 1, 

৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ ডি ২৪৪। 169 ০0107. 11176011519] 98708 

৭।  » সৌরেন্্রমভন মুখোপাধ্যায় বিএ ২৪৫ শেফালি 

৮। ৮ পুলিন বিহারী দন্ত ২৪৬। কাবাকণ! 

পুথি । 

৯। শ্রীযুক্ত কামিনী নাথ রান ১। চৈত্বনা ভাগবত ( সম্পূর্ণ) 

২। টৈক্ন্যাদেলের তক্তাক্ষারের ফটো! 

ঘতঃংপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, গত বুধবাবে বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সর্ব্দেশমান্ঠ 

বিদ্বান্ মহামহে।পাধায় চক্দ্রশাস্ত তর্কালহ্কার মহাশয় পরলোক গমন ব্য়াছেন। বঙজভাষার 

উন্নতি ও পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বগীয়-সাহিতা-পর্ষিদের জন্ম। যিনি মাতৃভাষার পুষ্টির জন্ত, 

সৌঠ্ঠববর্ধনের জন্ত অন্য ভাষার রত্রগুলি অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষায় আনিয়! দেন, তিনি 

মহামন৷ মহাপুরুষ । পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের ফেলোশিপের বস্তুতামাল! বাঙ্গাল! 

ভাষায় সংস্কৃত দর্শন-শান্ত্রের জ্ঞান-প্রচারে যেরূপ সাহাধা করিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যকে যেরূপ পুষ্ট 

করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। গত বুধবারে সেই চঞ্জকাস্ত সমস্ত দেশ কীদাইয়! চলিয়! 

গিয়ছেন । ৬মহেশচচ্্র গ্তায়রত্ব মহাশয় তাহার নায় রত্রকে যথার্থ ই চক্ত্রকাস্তমণি স্বরূপ পণ্ডিত. 



৫৭ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

বর চক্্রকান্তকে ময়মনগিংহের নিভৃত প্রদেশ হইতে সন্ধান করিয়া! মানিয়া সংস্কৃত কজেলে স্থাপন 
করিয়াছিলেন। পণ্ডিত চন্দ্রকান্তের তিরোবধানের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের গনীর জ্ঞানবিশিষ্ট পণ্ডিত 

সমাজের শেষ উজ্জ্বল-রত্ব অন্তরিত হইল। আরও দুঃখের বিষয় অত অল্প দিলের দধ্ো ময়মন- 
সি'হ তাহ!র দুটি উজ্জ্রলমণি চন্দ্কান্ত্র ও ৃর্মাকান্ত সৃশ পাওত চন্দ্রশীস্ত ও মতারাজ সৃর্যা- 

কান্ত-ক হ।তাইপ ! 'আামি প্রস্তাব করতেছি পরিষদের গল্ষ হইতে গতীর শেক ও সদন্দেনা 

তাহার পুদ্গণকে জানান হইবে। / 

. জ্ীমুল রামেন্্রম্বন্দর হিবেদী মহাশয় এ পরন্তাব সমর্থন করিয়! বলিলেন আদাদর শগ্ক।র 
বিজ্ঞাপন পরে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত নাই, তাহার কারণ পত্র ছাগা হইরা বইধার পর এই 

র্ঘটন। ঘটিয়াছে। পরিষদের গ্রাতি তাহার যথষ্ট স্সেহ এবং শ্রদ্ধা ছিল। গন্যিতদব এই মন্দির 

টস সময় তিনি পীড়িত ছিলেন, তথাপি ইহার গতি দলে ও শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি গাড়ী 

ভাড়। কষ্িয়া আসিয়া উৎসবে যে।গ দিয়াছিলেন এবং স্বরচিত গ্লেরকে ইহাক্ষে আদীর্দদাদ 

করিয়াহিলেন। পরিধৎ তাহার স্টায় পণ্ডিতকে বিশিই সভোর পদ দির! তাহার মান-মধ্য।দ। 

কিছুই বাড়াই পারে নাঈ, কিন্তু নিজের গৌরব যথেষ্ট বুদ্ধি করিষ্কাছিল। তিনি কয়েকবার 

পরিষদের সহকারী সভাপতিও হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার ষ্টায় পণ্ুতেন স্বৃতিরন্ষার্থ 

একট! কিছু কর! আবশ্তক। আমি ইতিমধ্যেই একটু চেষ্টা ক€য়াছিল।ম, তাঁর স্বদেশী এবং 
আমাদের সকলেরই সুপরিচিত ও শ্রদ্ধার হাইকোটের উক্কীল শ্রীযুক্ত ছ্বারকানাথ চক্রবস্তী এম্ 

এ, বি, এল, গৌবিপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্র কিশোর রায় চৌধুরী, গেরপুরের জর্দা 
এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুশী বি, এ, বি এস সি, ময়মনসিংহের 

গ্রধান জমিদার মহা রাজকুমার শশিকান্ত আচার্য বাহাছুর, জীযুক্ত গোপাপদাস শৌধুশী ও হেম জর 

দাশগুপ্ত মহাশয়গণকে লইয়া! এ বিষয়ে কর্তৃধ্য অবধারণ করিবার জনণ্ত একটি সাত গঠিত 

করেয়াছি। ইহার কাধ্য গ্রণালী পরে খ্বির হইনে। এক্ষণে মভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব হমর্থন 

করিয়। অনুরোধ যে এই শোক প্রস্তাব আমরা সকলে দণ্ডায়মান হই গ্রহণ করি। 
রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবমত সভান্থ সমস্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া পওতবরের প্রতি ভক্তি ও 

সম্ম।ন প্রদর্শন করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৬পিয়ারীটাদ মিত্র (টেক চাদ ঠাকুরের ) তৈলচিনের আবরণ 

উদ্মোগন করিয়া! উহার প্রতষ্ঠাকলে বলিলেন, পিয়ারীঠাদদ আমাদের বালাকালেট আমাদের 

নিকট পরিটিত হইয়াছলেন, কেবল আমাদের বাল্যকালেই বা কেন, বঙ্গভ'ষার বাল্যকাঁলেই 

তিনি সর্ব-পরিচিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার রচনাগুলি সর্বজন বিদিত ও সর্বত্র 

গ্রশংপিত। এক সময়ে টেক টাদী” ভাষ৷ 'আল।লী+ ভাষার উপর মহা! আক্রমণ চলিয়াছিল 

বটে কিন্তু কালে সেই অনাড়ত্বর, সরল, সহজ রচন! প্রণালীই দেশগ্রাহা ও দেশ-ব্যাপ্ত হুটয় 

উঠিয়াছে। ইহ! যেমন পিলারীটাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক, তেমনি ভাগ্যেরও পরিচায়ক । তাহার 

্ায় সাহিত্যিকের ছবি একট সাহিত্য-মন্দিক়ে প্রতিঠিত হওয়াতে ইহারও £ৌরব বৃদ্ধি হইল। 



কার্ধা-বিব্রণী ৫৫ 

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্্রছন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানালেন, ছবিখানি মুত মহাত্থার 
অন্ততম পৌল্র নাগপুরের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ মিত্র মহাশয় পরিষৎকে উপহার 
দ্রিয়ছেন। তিনি উপস্থিত নাই কিন্তু ত'হার ভ্রাতৃবর্গ ও আত্মীয়বর্গ আজ এখানে উপস্থিত 
আচছেন। আমি তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। . 

্রীযুক্ষ ব্/(মকেশ মুস্তফী মহশঃ বলিলেন, কেবল এই ছবিখানিই নহে, আমরা উহাদের 

নিকট হইতে মৃত মহায্মার ইংরাছী ও বাঙ্গাল! হস্তাক্ষরও ছুইটি গ্রাবন্ধের পাঞুপিপ পাইয়াছি।, 
ইহা আমাদের চিত্রশ/লায় অতি মূল:বান বস্তরূপে রক্ষিত হইবে । আরও একটি দ্রব্য থাহা 

উহ্ণাদেরই ব্দাগ্ততাঁয় আমরা পাইয়াছি, তাহার দ্বিিধ মুল্য এবং পরিষদের পরম আদরের । 

এখানি সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ৬ভব'নীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহ।শয়ের প্রকাশিত হরিতালান্ত 

কাগজে মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগৰত । এই গ্রন্থধানিই একথানি ছলভ পদার্থ, সুতরাং ইহা সংগৃহীত 

হওয়াতে পরিষৎ পুস্তকালয়ের গৌরব বন্ধিত হইল এবং এই পুথিখানি স্বীয় পিয়াী টাদের 
অতিমাত্র প্রিয় ও সর্ধবদ। পাঠের বস্ত ছিল বলিয়! তাহার স্মৃতির £কটি নিদর্শন স্বরূপ ইহার 

অ|রও আদরের কারণ রহিয়াছে । আমি প্রস্তাব করি, এই সকল দানের জন্য দাত়দিগকে 

যথারীতি কৃতভ্ত! জানান হইবে। এই উপলক্ষে ব্যোমকেশ বাবুর লিখিত প্রবন্ধ পঠিত 
বলিয়া! গৃহীত হইল। 

অন্ঃপর শ্রীমুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র এম্ এ মহাশয় কুমার-সম্ভবের "হরযোগভঙ্গ” দৃশ্ত অবলম্বনে 
অঞ্চিত একখানি রঞ্জিত লিখোগ্রাফ ছবি উপহার দিয়া বলিলেন,_-৪* বংসর পূর্বে এই ; 
ছবি ও ইহার জোড়া মদন-ভম্মের ছবি একখানি ৬বস্কিনচন্ত্র চটোপাধ্যায় পাইয়াছিলেন। 

বিষবৃত্ষর ৪৪শ পরিচ্ছেদে (স্তিমিত-প্রদীপে ) সুর্ামুপীর শয়নকক্ষের বর্ণনায় যে সকল 
ছবির দর্ণনা আছে, তাহার মাধা “একখানি কুমারসন্তব হইতে নীত” বলিয়া বঙ্কিম বাবু 

যে বর্ণন। কঠিয়! গিয়াছেন, ত্তাহাঁর আদর্শ ছবি এই খানি । এইখানি অনশেষে বন্ষিম বাবু 

তাহার পক্ষণভিন্ন সৌগ্বণ” জামার পিহা ৬দীনবন্ধু নিত্র মহাশয়কে উপহার দিয়াছিলেন। 
ছবিখ।নির বল্গস।ঠিত্যে গ্রাথম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে উল্লেখ মাছে বলিয়া এনং 

এদেশীয় লিখে।ঞগাফ ছবির একখানি প্রাচীন নিদশন বলিয়। পরেষ-চিত্রশালায় রক্ষিত হইবার 

উপযুক্ত মনে কগিয়াই অগ্ভ পর্ষিদে আনিয়াছি। ইহার যুগ্াক মদনভন্মের ছবিখানির 
অন্থপগ্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু পাঁই নাই। অতঃপর ললিতবাবু বিষবুক্ষ হইতে বঙ্কিম 
বাবুর বর্ণনা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। 

শ্রীযুক্ত ব্যেমবেশ যুস্দী মহাশয় জানাইলেন,-গত রাঁসপুর্ণিগার দিন পুর্ণিদা-মিলনের 
সভায় ললিত বাবু এই ছবিপানি দানের কথ! আমায় বলেন। উহার যুগ্ম ক্ধানি আমারও 

দেখ ছিল, সুতরাং উহ! পাওয়া যাইবে না শুনিয়া আশ উহার অনুসন্ধান করিতে 
ছিলাম। আপনাদের ক্ষোভের কারণ নাই)-_ছবিষুগ্মকও একের অভাবে “হোড় ডাহা: 
হইয়া থাকিবে ন1। * শ্রীধুস্ত গোপেন্রমোহন ঠাকুর তাহার বাড়ীর : প্রাচীন চিন়্ানগীর 



৫৬ নঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষর্দের 

দধ্য হইতে এই “মদনতণ্ম” ' ছবিখানি পরিষৎকে দান কনিয়াছেন। (উভয় ছবিই 
প্রদর্শিত হইল )। * 

তংপরে প্রযুক্ত রামেজনুন্দর জ্িবেদী এম্,এ মহাশয় প্রাচীনকা'লের পটুয়ার হাতের আকা 
ক্ৃষণকালী ও হর্গীর ছইখানি ছবি এবং অ:ভ্রর উপরে আক। উষ্টারোহী কোন হিন্দুস্থানী 

বাজ! বা বণিকের মুক্তির ছবি উপস্থাপিত করিয়া জানাইলেন, এই প্রাচীন ছবিগুলি জাতীয়. 

শিক্ষ'-পরিষৎ বিদ্ভালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ নহাশয় পরিষিদে 
উপহার ' গ্রদান করিয়া:ছন। আগি প্রস্তাব করি ললিত বাবু, গোপেন্দ্র বাবু এবং মণীন্্ 
বাবুকে এই নকল উপহারের জন্ত কৃতজ্ঞত] জানান হইবে। 

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীধুক্গ উমেশচন্ত্র গুপ্ত বিগ্ভারত্র মহাশয় ণ্সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত আখ্য- 

তাষার আর্দ জনন)” নামক প্রবন্ধ পাঠ কারংণন। প্রবন্ধ 'উপাসন1, নামক পত্রিকার 

গ্রকাশিতহইবে | প্রবস্ধের, সারাংশ এই,_দেবগণ যখন তীহাদের পিতৃভৃমি, দেবভূমি, 
আদ স্বর্দ প্রদেশ (আধুনিক মঙ্গোলিযা ) হইতে নির্গত হই পুর্বে চীন ও পুর্ন 
উপদ্বীপে পশ্চিমে অন্তপীক্ষ অর্থাং আফগানিস্থান, পারশ্তদেশে, উত্তরে ( উত্তরকুর সাই- 
বিরিয়! ) ও ক্ষিণে ভারতবর্ষে উপনিবিই হুইয়াছিলেন, তখন তীঙ্থাদের সকলেরই একভাষা 

ছিল। সেই ভাবা অসংযত ছিল্ল, তাহার ব্যাকরণ ছিল ন|। 'সন্তান্ত দেবতার 'নুরোধে 

ইন্দ্র গ্রথমে তাহার ব্যাকরণ করিয়! তাহাকে সংস্কৃত করেন। যে দেবতারা এরথমে ভারতে 
বাস করেন,-_-তাহার! এদেশে আপিয়া আপনারিগকে আর্য (70৫) নামে অভিহিত করেন। 

ভারতবর্ষ হইতে এই আধ্যগণ আবার পশ্চিমদিকে তুর, আরব, তাতার, পারস্ত, ইউরোপ 

ও আফ্রিকায় গমন করেন। এইরূপ আধ্যগণ যপন নান দেশে অভিযান বরেন, তখন 

তাহাদের এই সাধারণ ভাষা স'স্কৃতেই তাহারা কথোপকর্থম করিতেন এনং তাহাদর সঙ্গে 

সঙ্গে তাহ! কোথাও অবিরত কোথাও ঝ বিকৃতভাবে প্রচ।রিত হইয়াছিল। কালে যখন চীন, 

জাপান, গ্রভৃতি পূর্ববদেশে, গ্রীন, ইতালি, ড্র্স, পারন্ত, আরব, তুর, গ্রভূংত পশ্চিম দেশে 
জারধ্য-বান বঞ্ধিত হইতে লাগিল তখন সেই সমস্ত দেশেই আধ্যগণের নীত আদিম সংস্কৃত 
ভাষাই দেশকাল-ভেদে বিকৃত হইয়া নান! দেশ-ভাষা উৎপাদন করিয়াছিল। পাশ্চাত্য 

ভাষাতন্ব বদ্গণ যে সমস্ত তাষাকে আধ্যভাষা ও সেমিতীক ভাষা এই ছুই পরস্পর বিপগীত 

মীতির শ্রেণীতে বিভাগ করেন, তাহা ঠিক নছে। সকল ভাষারই আদি জননী সংস্কত। 
অতঃপর বন্তা তাহার মত সমর্থন ও ব্যাখ্যার জন্ত কতকগুলি ইংরাজী, কতকগুলি আরবী, 

কতকঞ্চলি গ্রাক, কতকগুলি ল্যাটিন, কতকগুলি হিক্র, কতকগুলি জাপানী ভাষার শব্ব 
লইয়া আলে।5ন! করেন এবং বর্ণব্যহ্যক়বিধির সাহাযো এ সকল শব্দের মুলই যে সংস্কত শঙ্ব 
ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা! করিয়া বলেন যে, ইহার আলোচন! অল্প সময়ে হইবার নছে। 

বিকার বহুবিধ প্রকারে বহুকালে হইয়াছে, বহু ঢেষ্টায় সে সকল বিকার খুঁজিয়৷ বাহির 
করিলে তষে এ প্রস্তাবের সমাক্ উপলব্ধি হইতে পাঁয়ে। আমি শবস্ভির ভাষা হইতে 



ৃ _ কার্ধ্য-বিবরণী ৫৭ 
মোটামুটি কতকগুলি শখ ও তাহার মূল সংস্কৃত শবের তাঁপিক। উল্লেখ মাত্র করিলাম। 
বরণব্যত্যয়বিধির নিপমাদি ধরিস্া প্রত্যেক শবের বিকার সাধনার ইতিহাস আলোচন! 
সভায় 1ড়াইয়া হইবায়ও নহে । এ সকল কথার মূলে যে সত্য আছে, তাহ! পঞ্ডিতমওলীকে 

বিজ্ঞাপিত করাই আমার উদ্দেশ্ত। তাহারা পাশ্চাতা ভাষাতত্বান্বেবাদ্দিগের সিন্ধান্ত ছারা 

বিপথে নীত ন! হন, ইহাই আমার অন্গরোধ। নিলেখ। সকলে পড়,ন” দেখু, চিস্ত! 
আলোচনা করুন, শব্দবিশ্লেষণ করুন, বর্ণব্যত্যয়বিধির নিয়মাদি আবঞফার করন, দেখবেন" 

এই সংস্কত সকস ভাষার আর্দি জননী। এ সকল কথ! আমার কল্পনাগরহুত নহে। এসকল 
জগতের আদি-গ্রস্থ বেদে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তবে কোথাও কোথাও অথ-বোধের 

জন্য শঙহ্কর, সায়ণ, হুর্গাদাস, মহীধির, যাস্ক প্রভৃতির অথের অনুপরণ করিলে চালবে না। 
ভাহারা প্রাচীন কালের ব্যক্তিঃ তাহার! খধি-কল্প ব৬, তাহাদের প্রতি সম্মান, শ্রক্কা ও 

ভক্তি রাখিতে হুইবে বলিয়া তাহাদের ব্যখ্যা! যে সর্বত্র অভ্রান্ত এরূপ (সন্ধান্ত কাগয়া লইলে 

চলিলে না অথন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের ব্যাথ্যার অপ-ব্যাখ্যা বা বিকৃত ব্যাথ্যা 

করতে হইবে একপ অন্ররোধ আম খার না। এই ব্যাকরণ, এই আভধানের 

সাহাষে।হ ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হইবে, তবে কেবল যুর্তিকে প্রধানরূপে অবণশ্বন ঝ।রয় 

চলিতে হইবে। এই বলিয়া বক্তাখগার্দি বেদ হইতে বহু মন্ত্র উদ্ধৃত কারয়৷ এবং তাহার 
পরিপোষণার্থ অন্তান্ত শান্ত্র-বচন উদ্ধত করিস! স্বমত প্রতিপাদনে চেষ্টা কারলেন। 

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুন্ত তারাকুমার কবিরত্ব মহাশয় বক্তাকে তাহার গবেষণাপুর্ণ প্রবন্ধের 

জন্ত গ্রশংস। করিয়া, তাহার সাধুচেষ্টার ভূয়লী প্রশংস। ও তাহার পাগিত্যের প্রশংসা 
করিয়া প্রস্তাব করিলেন, প্রবন্ধটি পরিষৎ্ পত্রিকায় বিশুন্ধরূপে প্রকাশ করা উচিত 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয় কবিরত্ব মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়৷ বশিলেন, 

এ সকল প্রবন্ধ স্থির-ধীরভাবে পাঠ করিতে না পারলে এ প্রবন্ধে কিতু বল! যায় না, 
করাও যায় না। আমার বহু এবস্ধে এই সকল বিষয়ে অনেক কথার আলোচন! বন 

পূর্বেই আমি করিয়াছি। গুবন্ধটি গ্রকাশিত হওয়। একাস্ত কর্তব্য | 

তৎপরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক।লীপ্রসয ভট্টাচার্য, এম্,এ মুহাশয় বক্তার 

ভাষাতত্ব সম্বন্ধীয় সারগর্ভ আলোচনার জন্ প্রণংনা! করি ঝণিলেন, এই গুরুতর বিষন্বে 
অল্পবয়স্ক শ্রোতৃবর্গের আগ্রহ ন! থাকিলেও প্রবীণ ব্যপ্রির। ম্ুৃতৃপ্ত হইয়াছেন । তবে সমস্ত 

বিষয়েই যে বস্তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সকলে একমত হইতে পারিয়াছেন, তাহা! নহে,--তাহা! 

হুইতেও পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা যে সমস্ত 
অভ্রান্ত সত্য, তাহ! আমর! স্বীকার করি না। তাহাদের মতে পাণিনি ২০০ থুষ্টাব্ধে বর্তমান 

ছিলেন। আমর! এ কথা স্বীকার করি না। বক্তা যেতাহার প্রবন্ধে সংস্কৃত ভাব।র পুর্বে 

একটা অসংবত ভাধ!. থাকার কথ! বলিয়াছেন, পাণিনিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যান! 

“চিন্ময় ও চিন্ময়ং, এই ছুই শবের মধ্যে পাঁণিনি ঞথমটিকে.. ভাবা ও. .পরেরটিকে শুদ্ধ: শব 
্ 

৪ 



৫৮ বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিধদের 

* বলিয়া উদ্্পখ করিয়াছেন । আবার 'ব্রি্ঘক' শব ছান্দসি অর্থাৎ ছাদস রচনা দেখা 
যায়? কিন্ত পাগিনি বিশুদ্ধ ত্রন্বক” শবই বাবহার করিতে বলিয়াড়ুন। আর্ধা-ভাষার কথায় 
একটা কথ! বলিতে হয়,--আমর! তার্ধা না অনার্য ইহাই এখন বেচাধ্য দীড়াইয়াছে। 

আর্য ও অনার্ধের নির্দাচন এখন গঞ্জান্থি ভালাস্থি ও করোটীর গঠনের উপর নিন 

কফরে। জর্দনণিতে পব্বাকালে সাতট মান+মগুণী ছিল, তাহার্দের গঠন-ভেদ ছিল। 

ইহাদের মদ পাঁচটি মগুলের বংশধরের বর্তমানতা প্রমাণিত হইয়াছে, অপর মণ্ডল 

গুইটর সঙ্চান পাওয়! যাইতেছে না। কেহ কেহ দয়া করিয়া বলেন,--আমর। হিন্দুরা এ 
দুটির মধ্যে একটির বংশধর হইলেও হইতে পারি। তবে নাকি আমাদের গগ্ডাষ্থির পরিমাণ 

তদন্ুকুণল নয়। ধাহাবা ভ'ষাতত্বের আলোচন! করেন, "তাহারাও বলেন) আর্ধ্য-ভাষার 

মাক্ষণ যখন বিভক্তিযোগে শঙ্গরাতপরে পরিবর্তন (17085001008) ) তখন তোমরা আর্য 

হইলেও হইতে পার) অতএব অমস্ত ভাষার মুল যে আমাদের এই সংস্কৃত ভাঁষ', ইহা 
আমাবের গ্রমাণ করিতে যথেষ্ট বেগ পাই হইবে ; বছ আলোচনা, গবেষণ। ও গ্রতিঘন্দিতার 

ভিতর (দয়। কাজ করিয়া যাইতে হইবে। 
শ্রীযুক্ত কিশোদ্ীমোহন রায় বলিলেন, সাহিতা-পরিষদের প্রতি নিবেদন এই প্রবন্ধের 

'বিষয়ীভূত সত।টি যাহাতে কেবল বাঙ্গাল! ভাষায় আবদ্ধ না থাকে, বিভিন্ন ভাষার অনুদিত 
হইয়া পণ্ডিত সমাছের গোচন্নীভূত হয়, তাহার জন্য পরিষৎ চেষ্টা করুন। এ সচল কথ 
প্লাশ্চাত্য পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যেও প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

শ্রীযুক্ত শিবা গ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, বিস্তারত্ব মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্ক- 

হাদেয় পাজ। তিনি আমাদিগকে অনেক গবেষণার কথ! শুনাইয়্াছেন। সংস্কৃত আ্ি 

ভাহ! ইহ] বিশ্বাস ফরিবার হেতু আছে। তিনি অনেক ভাষার.উদ্াহরণ দিয়! বুঝাইতে চে! 

« করিয়াছেন; কিন্ত গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষারও যে আদি-জননী তাহা! এখনও পর্বত্র 

গ্রাহ নহে । অধ্যাপক 21৯70 সাহেষ প্রত্যেক 95২0 শব্কে সত করিতেন । 4৪911 

শফকে তিনি “স্ব” শকের রূপান্তর প্রমাণ করিয়া দিতেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও 

কেহ কেহ বিগ্ারত্ব মহাশয়ের সহিত এফক-মতাবলম্বী। এই সকল বিষয়ের আলোচনার 

থে কেবল ভাষাতন্ব বুঝ! যায়, এমন নহে । আমাদের শবতত্বের আলোচনায় খধিরা 

শঙ্গজ্জানের সাধন! দেখাইয়া গিয়াছেন--শবই বর্গ । শুধু শব কেন, আমরা আবঙ্গত্তত্ব পর্যাস্ত 
'সর্ধং খছিদং ব্রদ্ষ' বিয়া জ্ঞানের সাধন ক্ষরিয়! থাকি, তেমনি শ্বদেশী বিদেশী সকল, শখ 
লইরা আলোগন। করিলে হয় ত কালে নিশ্চিতরূপে পণ্ডিত উমেশচন্দ্রের উক্তি, -সংস্কতই 

সকল ভাষার আদি জননী বলিয়! বুঝিতে পারিব, সমস্তই সংস্কৃতময় দেখিব। 

পণ্ডিত শর্ত শ্রী মহাশল্প বলিলেন, বিস্কারত্ব মহাশয়ের প্রবন্ধ শিক্ষাপ্রদ ও প্রয্ো- 
গনীয়। ইহ! কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া! আলোচিত হর, ইহাই বাইনীয়। 
'পয়ে কিশোরীবাবুর প্রস্তাব মত অনুদিত্ত হইলেই চলিবে। 



কার্ধ্য-বিবরী ৫৯ 

.  শ্রীবুজ ব্োমকেপ মুস্তকী মহাশয় বলিলেন,-_আমি শান্্রী মহাশয়ের প্রন্তাব নমর্থন 
করিতেছি। পরিষং-পত্রিক! প্রকাশিত হইতে এখনও 81৫ গাঁস বিজন্ব হইবে, আ্ুতয়াখ 

ছয় মাঁদ পরে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া অপেক্ষা শন্ত কোন পধ্রিকাম্ম বাহির হইলে বিশেষ 

আনন্দের হইনে এবং আন্গ এ বিষয়ে বিদ্বান্দিগের যে আগ্রহ দেখা গেল, তাহাও 
তৃপ্ত হুইবে। বিগ্ভারত মহাশর যে বিষয় প্রতিপাদনে অগ্ুমর হইয়াছেন অথবা সত্য ঝলিছ| 

বিশ্বাম করিঠেছেন,--ইহার অন্য দেশীয় এবং বিদেণীয় বছভাষািৎ পঞ্ডিতগণের একযোগে 
আলোচন! প্রয়োজন । তাহার প্রদত্ত উদাহরণরাশির তালিক] 'ও শব্ধ প্রকাশিত হইবে। 

পরিবর্তনের নিঞ্রমাদির আলোচনা আরগ্তক। অতএব ইহা যত শীত্ব প্রকাশিত হয় 

ততই ভাল। ই ৮ 
অতঃপর সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন, বিষ্ভারত মঠাঁশয় আজ আমার মত নবাগত 

অতিণিকে যে উপটৌকন দিলেন, তাহ! আর কখন পাই নাই। সংস্কত হইতে লকল 

ভাষার উৎপত্তি একথা সকলে স্বীকার করেন না, কেহ কেহ 'আবছায়। রকমে ত্বীকার 

করেন। সাহেবের! হাতে কলমে লেখ! পড়ায় একথা শ্বীকার করিতে বড় রাজি নগেন। 
ডারতট! বড় গ্রাচীন দেশ, বেদগুল| অতি প্রাচীন সাহিতোর নিদর্শন, অতএব হিন্দুরা বড় 

প্রাচীন সভাজাতি, ইহাদের সঙ্গে বন্ধ না দেখাটলে ইউরোপ সভা হয় না, আহিজাত্য 

থাকে না, তাই প্রথম গ্রথম ইউরোণীন পণ্ডিততরা সংস্কূতির সহিত গ্রীক লাটিনের সম্পর্ক 

স্বীকার করি তন। তাহার পর কিজানি কেন, তাহ! ভাল লাগিল না, হিন্দুদিগ.ক জআ্যুর 
আর্ধ্য বলিতে তাহারা রাজ নহেন। লোকগণনার সময় রিজাল সাহেব রজপুরে ছিলেন। 

জাতিতন্ব আঁ:লাঁচনা করিতেন। একদিন একটা শ্খান হইতে একট! রাজবংশী-জাতীয় লোকের 

মড়ার মাথ আনাইয়া মাপ কারয়া বছিক্েন, তোমরা আধ্য নও এটা ঠিক, আর আমর! 

আর্ধ্য কি না ঠিক জানি না, স্কান্দিনেনীয়গাই ঠিক আর্য । আমি বলিলাম, আমরা গথে 

কি?--সাহেব বলিলন তোমরা স্কর। আমি সেলাম করিয়। চলয়! আমসিলাম। ইউয়োপ 

এখন সেয়ান। হইয়াছে, 'আর্ধ্যামির দিক্ দিয়াও আমাদের--নেটি গ্দের সহিত আর মিলিতে 

চাহে না। যাহা হটক, সগররাজের সময় যখন এদেশের কতকগুলি বাকি দগ্ডত হইয় 

বিভিন্ন দেশে যাইয়া বান করে, তখন তাহাদের ভাষা বিডিনন দেশে গিয়। কালক্রমে 

বিভিন্ন ভাষান্ূপে অভিবাজ হইয়াছে। আরবী পারসীর সহিত সংস্কৃত ভাষার সানশ্ত নাই 
ভাঁষাতবববিপগণ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আরবী আল্ল। শব্দ সংস্কৃত বাকরণ দ্বারাও জীখার্থ 
শব বলিয়া! গণ্য করা যায় । রহিম ও করীম শব ছুই বীঞ্জমন্ত্রের একীভূত বলিয়। মনে হয়, 

আপ, জল, বাত, বায়ু ইত্যাদি এ বিষয়ে বিগ্ভারত্র মহাশয়ের গবেষণ! (বশেষ প্রশংসনীক্ক 

হইয়াছে । অতঃপর সভাপতি মহশয়কে কৃতজ্ঞত! জানাইয়া৷ সভাভজ হয়। 

শ্রীব্যোমকেশ যুস্তকী 0 জ্ীনারদাচরণ মিত্র 
সহঃ সম্পাগক । সভাপতি । 



কবিরাজ 

পাত 

বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

১০ম মাসিক অধিবেশন 

স্থান-_বঙ্গীয় সাহিত্য-্পরিষৎ মন্দির 

সময়--২২শে ফাল্তন, ৬ই মার্চ রবিবার অপরাহ্ ৫8*ট1। 

উপস্থিত সভ্যগণ। 

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এস্, এ, বি, এল্ং (সভাপতি ) 

». হীরেনজনাথ দত্ত ( বেদাস্তরত্ ) এম্, এ, বি) এল 

এ বীরেশ্বর পাড়ে 

| «এ নগেন্জনাথ বঙ্ছ প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণব 

» হুর্ীনারায়ণ মেন শাস্ী 

» কালীগ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় বি, এ, 

*. অসুল্যচরণ ঘোষ বিদ্ঞাভৃষণ 

» মন্মথমোহন বস্থু বি, এ, 

*. অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ 

». যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র 
» চারুচন্জ্র মিত্র এম্। এ, বি, এল,» 

*« চাঁরুচন্জ্র বস্তু 

« সুরেশচন্ত্র সরকার 

» যাঁদবচন্ত্র মৈত্র 
এ যজেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 

* উমাঁপতি দত্তজী পাড়ে বি, এ, 
». বোধিসত্ব সেন এম্, এ» 
» সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, 

এ হেমস্তকুমার কর 
৪ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্, বি, এল, 

» রামকমল সিংহা 
» কুঞ্বিহারী মণ্ডল 
* রণজিৎকুমার বন্দোপাধ্যায় 
» বিমানচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 



কার্ধ্য-বিবরদী .. ৬১ 
শ্রীযুক্ত দবিজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

** সতোন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

» পশুপতি দত্ত 
*. নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ, 
» মণীন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম, এ, 
» রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
» কুগজীবিহারী দত্ত 

». নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্, এ, বি, এল, 
» রামহরি ভড় বি, এল, 
৬ সতোন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় 
» সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
» মন্মথনাণ চক্রবগ্র 
» ব্রিলোকানাথ চট্রোপাঁধায়ে 
৮» হরিপদ মৈত্র বি, এ 

» শ্রীশচন্ত্র বন্ধু 
» ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডাকার » পণশুপতিনাথ ঘোষ 
» পণ্ডিত শরচন্ত্র সেন 
* বাথালদাস বন্দোপাধ্যায় ] 

সহঃ সম্পাদক। 
* (ব্যোমকেশ মুস্তফী 

২। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত যক্তেস্বর বন্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্বসন্মতি 
ক্রমে সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। পরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, 
এল,, মহাশয় উপস্থিত হুইলে শ্রীযুক্ত য্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে সভাপতির আসন 
প্রদান করেন। 

৩। অতঃপর পুর্র্ব অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল । 
৪| তৎপরে নিয়লিখিত বাক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সম্তর্থনের পর সভা নির্বাচিত হইল... 

প্রন্তাবক সমর্থ . নুতন সভ্য 
ভীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : শ্রীখগেন্্রনাথ মিত্র শবিনয়কুমার সেন এম্, এ, 

১৩নং ফড়িয়া পুকুয় গ্রীট। 
শ্রীযোগীন্ত্রপ্রসাদ মৈত্র প্রব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীশিবশক্কয় সাহা 

৬৭নং নিমুগোদ্বামীর লেন । 



৬২ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 

প্রন্তাবক সমর্থক, 

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপ।ধ্যায় শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপু 

শবৈস্থনাথ সাহ। ১) 

হরামেন্দ্রস্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 

রঃ  শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 

প্ীকূমার শরৎকুমার রার প্রীরামেন্সন্দর ভ্রিবেদী 

শ্ীরামেন্ত্রন্দর তরিষেদী প্হেমচন্দ্ দা4৪ 

শ্রীয়াখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 
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এ 

জ্ীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

পৃতন সত্য 

গ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম এ 

৩নং পরনাথ লেন। 
শ্ীললিতমোহন রাম এম্.এবি এল. 

উকীল ভাগলপুর । 

শ্ীচন্দ্রশেখর সরকার এম্. এ.বি,এল 
তাগলপুর। 

প্রইন্ত্রনারায়ণ ঘোষ, বি, এল 
ভাগলপুর। 

শ্রীসৌরেন্্রমোহন সিংহ, ভাগলপুর ॥ 
শ্রীচাকচন্দ্র বনু এম্, এ, বি,এল ১ 

ভাগলপুর । 

শ্রীপ্রধোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

মনন্রগঞ্জ, বাঙ্গালীটোল!, ভাগলপুর । 

শানিশিকাস্ত সান্তাল এম্, এ, 

সি. ০1)11৪৪ 09116৮9, 13179815101, 

শ্রীহ্বধাংশুভূষণ রায় বি, এল ৬ 
৭৭নং কোতোয়ালী রোড, ভাগলপুর। 

শ্রীকুমুদনাথ চক্রবন্তী এম, এ, 
অধ্যাপক, টি,.এন্, জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর। 

শীমুণালকান্তি ঘোষ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী রার শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৌলিক, বাহাদুর, এম্ এ 

বিএল ডেখুটি মেঙ্গিস্্রেট, জাঙপুর, কটক। 

শ্রীবাটীনাথ নন্দী ভীরাখালদাস বান্যাপাধ্যায় 

হেমন্ত দাশগুপ্ত শ্ররাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

হসেনীন্রমোংন মুখোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুন্তফী 

ীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওহেমচন্ত্ দাশগগ 

শ্রীরাখালচন্দ্র পালিত এম্ এ 

বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলে 

ীগ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্এ। বিএল, রাচি। 

শ্রীনরেন্্রমোহন চৌধুরী 
৬৫ হরিশ চাটুধ্যের স্রীট ॥ 

শীরামরতন চট্টোপাধ্যায় 
| ১১নং চাউলপটি রোড । 

শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এমএ, 

* হুপ্লে কলে চ্দননগর। 



কাধ্য-বিষরণী ৬ 

, প্রস্তাধক সমর্থক টি সৃতন সভ্য 

শ্রীললিতমোহন দে শ্রীতেমচন্ত্র দাশগুপ্ত  শ্রী্ঘরেন্নাথ রায়চৌধুরী বিএ, ধি,এল 
01 0100 172) ০0101533915 91009 ৫2 3৬৮ 01700171170? 

| £0৮090819, 7521)£09090, 

শ্রীললিতমোহন দে শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীশশিভূষণ দাপ 
40500809981515)] 2১৭, 49 30০18978০৭৪ 

7020১ 130 0008 

শীফীন্দ্রনাথ প্লায় শ্রীপির্দলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

| ৭৩৫ বেণেটোলা হ্রীট 

জীরামেম্্নদর ভ্রিবেদী শ্রীগোবিনদচন্্র দেব রায় এম্ এবি এল, 

২৫ পন্মপুকুর রোড ॥ 

রর ৩ জক্ষেঅনাথ ঘোষাল বি এল.» 
ভাঁগলপুর ॥ 

্ শ্রীনুয়েন্্রনাথ বনু এম্ এ বি এল 

ভাঁগলপুর $. 
ীনীলমণি ভ্টাচার্ধয শ্রীরামেন্ত্র্ন্দর ত্রিষেদী শ্রীননটুগোপাল ভট্টাচার্ধা, 

লালগোলা, মুশিদাবাদ। 

শ্রীরামেন্রনুন্দর ত্রিবেদী ভ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীসরলকুমার বন্থ, ৪৭ চুণাপুকুর জেন 
শ্লীমহেন্ত্রলাল মিত্র শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ডি, ডি, বানাজ্জি 

ূ [919£15101) ১9৮ মজঃফরপুয় | 

শ্লীনরেশচগ্দ্র সিংহ শ্রীরামেন্ত্রমন্দর ভিবেদী শউপেন্দ্রনাথ বাগচি এম এ বি এল 
উকিল ভাগলপুয । 

র্ রঃ শ্ীললিতমোহল ঘোষ বি এল. উকিল, 
| ভাগলপুর়। 

” ৬ ্ীরপজিং সিংহ বি এল, উকিল, 

| _ ভাগলপুয়। 
ী ৫ শীকুমারেজচজ্ রায়, জমিদার * 

বাশবেড়িয়া। 

ক শ্ীউপেম্্রনাথ সুখোপাধ্যায় বি এল, 
উকিল তাগলপুর। 

টি টি ভ্রীসারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল, 
উকিল তাগলপুর। 



৬৪ :  বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
প্রস্তাধক | সমর্থক নুতন সত্য 

হ্ীনয়েপচন্্র সিংহ শ্রীরানেন্রন্বন্দর ত্রিবেদী শ্অতুলচন্দ্র দত্ত এমএ বি এল, 
উকিল হাইকোর্ট । ৪ গঙ্গায়াম বাবুর লেন। 

সমরেন্দ্রনাথ বসু, উকিল, হাইকোর্ট 
৮৪ হরিশ মুখাঞ্িয় রোড। 

শ্রীহেমচন্ত্র বন্থ এম্ এ.ব এল. উকিল, 
| | মু্গের। 

শ্রীতারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল 
| উকিল, মুঙ্গের। 

গুণদাচরণ সেন এম্এ বি এল, 

রর উকিল, হাইকোর্ট ২৫ ধলরাম বাবুর ঘাট রোড। 
শ্রীবীরেন্ত্রনাথ থান্তগির বি এল, 

উকিল হাইকোর্ট ৭৩ সাখারিটোলা লেন। 

শত্রলাগ চক্রবত্ত শাস্ত্রী এম এ বিএল 

. উকিল, হাইকোর্ট ৫০1৬ ওয়েলিংটন স্ব । 

শ্রী পরভাসচঙ্্র মিত্র এম এ বি এল 

উকিণ হাইকোর্ট ৭৩ পল্পপুকুর রোড। 

শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় বি এল ও 

উকীল হাইকোট ১০1১ গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর | 

শ্ীযোগেশচন্দ্র রায় বি এল উকিল, 

হাইকোর্ট চল্ত্রনাণ চাটুধ্যের ই্রীট। 
মাননীয় বিচারপতি 

ভীদগণ্ঘর চট্টোপাধ্যায় এম্এ বিএল। 
| ৬৩ কাসারীপাড়া ক্লোড। 

শ্রীমহেত্্রনাথ রায় এম্ এ বি এল 
উকীল হাইকোর্ট, ২ বলরাম বন্থুর ফাষ্ট লেন। 

_. ভ্ীহরেন্ত্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ বি এল, 
উকীপ হাইকোর্ট কাসারিপাড়। রোড। 

 শ্রীয়গোপাল ঘোষ বি এল উকিল, 

.. হাইকোট ১৬৬ রসারোড । 

শীমুরেন্্রনাথ ঘোষাল এম এ বি এল 

উকীল হাইকোট ৪২ কাসারিপাড়া রোড । 



কাধ্য-বিবরণী ৬৫ 

5 প্রস্তাবক সমর্থক সভা 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী প্রীরামেন্্রহন্দর ত্রিবেদী ্রীনরেন্রনাথ গুহ এম এবি এল 

উকীল, হাইকোর্ট ৬৯।২ পদ্মপুকুর রোড । 

ডাং শরচ্ন্দ্র বসাক এম্ এ ডি এল 

উকীল হাইকোর্ট ২ কুওুর রোড ॥ 

৮৮. ৮ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায় বি এল. উকীল, 
| উকীল হাইকোর্ট ৯ হালদার পাড়া লেন। 

১ & শরীন্থরেন্্রনাথ রায় এম্ এ বি এল. 

উকীল হাইকোর্ট“ বেহাল! । 

রঃ টা সজনীকান্ত সিংহ বি এল উকীল, 
হাইকোট+৮৪ বেচুগটুর্যের স্ত্রী । 

€। অতঃপর নিম্ললিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জাপন 

কর। হইল -- 

উপহা!র-দাত। উপহাত পুত্তকাদি 

১1 শ্রীহেমচন্ত্র ঘোষ বি এল. ২৪৭। শরশয্য। 

২। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিগ্ভাভূষণ ২৪৮। কালিদান। 

২৪৯। দশ্তকবিধিবিচার। 

৩। স্ত্ীুস্ত গৌরহরি সেন-_ 
২৪৯ ]1)6 01091160700 1101917 200100৮1511 

৯ ।| ১১ ৮ 58 ৮ 5 

৫১ 1 2 55 55 ৪ 52 ৫) 

২৫২ । 95 ৪9 ১ ৪) ৯ € 

৪। শ্রীযুক স্থখরঞ্ন সেন গুপ্ত 
২৫৩। 4190 (0 609 চ2021191) 2:0172006 0001736 100৮ 1905 

২৫৪| 45209 £0106 (0 61) 10101151) 101162,098 000159 (০৮ 1909 

২৫৫। 4 3869 109 6) 11)9 1012119]। [7100200৩ 000159. 

২৫৬। শারদীয়াঞ্জলি। ২৫৭। নবীন কুস্ুম। 
€ | শ্রীযু ক রামেন্ত্রসুন্দর ত্রিবেদী -:২৫৮। [711120 [0111919 0) 790090679, 11111:9109ও 

২৫৯। শ্বরব্রদ্ষগর্যবিধিঃ__শশিভৃষণ ওট্টাচার্য সঙ্কলিত ২৬*। চট্টলা-বিলাপম্ 
(রজনীকাস্ত কাব্যতীর্থ) ২৬১। রনা-পঞ্কতি (গিরীস্ত্র কুমার সেন ) ৩৬২। 
রচন! পদ্ধতি.( জয়গোপাল কবিরত্ব ) ২৬৩। বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ ২৬৪। বিবিধ 
প্রবন্ধ ২য় ভাগ গিরীন্দ্রকুমার সেন ২৬৫। সহজে সংস্কতশিক্ষা -বনমালসি বেদ স্ব, 



৬৬ বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদের 

তীর্থ এম এ। ২৬৬। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির ১ম বর্ষ (টিপিন বিহারী ঘোষ 

সম্পাদক) ২৬৭1 010-106101) 01194582193 0078) 11111-1) 07710 1367107]1 0 

[2,110 13,114. ২৬৮1101007৮ 9£ 090 9০০101৮ 09 10179 707017506011 

9160101১701 11110761010 118 13910] 019 1906 -শ 0155 1998, 

২৬৯ । বৈরাগ্যশতক (বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার) ৭০ | ধর্মতত্ব ২৭১। পাসিভষা লিখিত 

পুস্তক ২৭২। 4৯ ৩ (০ 7১16৯8)7 [], 1. ৮21-0755 90851618)0110187811- 

(1210101), ২৭৩1 ইংলাগু বঙ্গমহিজা (বগম হলা প্রণীত ) ২৭৪1 অমর ১মস্তর 

( জগচ্চন্ত্র সেন গুপু বি, এ, )২৭৫। ভাববার,কথা (স্বামী বিবেকানন্দ ) ২৭৬। 

ন্থললিত ইঠছাম (ঝাঁদলাল (মির ) ২৭৭ পঞ্চবটী (দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ) ২৭৮। 

গ/বন্ধ পাঠ (পৃর্ণচন্্র দে) ২৭৯। োমাবতীর উপাখ্যান (বামাগ্ুন্দরী দেবী) 

২৮০ । ঞ্োপাশকামনী (রামনারায়ণ বিগ্ারত্র) ২৮১। [17100101100 

চ100110৮] 07-01))66৮ 1)) 15718513005 101 1317866001)811৩5, 

৬। প্যুন্ত। লম্পাদক --কযপ:এক। ২৮২। কায়ম্থ পর্রিকা। ্ 

৭ । শ্রীযুক্ত পুর্ণন্দুমাহন নেহানবীশ ২৮৩। কলাপসার ব্যাকরণ ১ম ভাগ 

্ ( শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ) 
২৮৪। সায়াহ্নারতিস্তোত্রম্। | 

৮। সম্পাদক ভীগোৌদাঙ্গ-প্িক। ২৮৫। ব্রদ্গ5ধ্য ( যোগেম্রমোহন ঘোষ )। 

৯ গুরুদান বান্দাপাধ্যায় ১৮৬। জ্ঞান ও কল্ম। 

১৯ মধুন্দন ভটটাচার্ষা ২৮৭। রতুমালা ১ম খণ্ড । 

১১। সম্পাদক ইউনাইটেড রিডিং রুমস্ ২৮৮। বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত পুস্তকের তালিক। 

১২। ,১ বাগবাজার ১:4৬" লাইব্রেরী ২৮৯। বাঙ্গাল৷ পুস্তকের তালিকা 

জুলাই ১৯*ন। 

২৯০ | এ এপ্রিল ১৯০৮ । 

১৩। ৮০৪১৮ 01০00 ৮% [011%০7৯1 ২৯১1 081৮০151691 ০410101600৮ 

1909১ 751৮ ৬1 

২৭২) এ 1909 » এ 

১৪। ১, কালীপ্দ ভষ্টীচাধ্য ২৯৩। ব্রহ্মশতকম্। 

১৫। ১, রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চ$দূর০ ২৯৪ । ্রীরাগানুগাধীপিকা। 

১৬] ১) ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ - ২৯৬। ভাগলপুর মহাশয় বংশ। 

১৭। ,, মন্মথনাথ চকুব্তী ২৯৭। সনাতনপাধনতত্ব বা তন্ত্ররহস্ত । 
১৮1 ১১ অক্ষয়কুমার বস্ছ ২৯৮ । শ্রীচৈতন্ধ কথামত (স্বরচিত ) 

২৯৯1 শিশুাবোদ রামাষণ | 



কাধ্য-বিবর? ৬৭ 

৪ উপহারন্গাত। উপহৃত পুস্তকাদি 

১৯। ্রত্রেলোক্যনাথ চট্রোপ।ধ্যার ৩০০ | বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবণী 

৩০১। বাকীবাও। 

৩*২। 7175 1709 011)7, 0191)62 01 091 

রর 291 15001 

পুথ। 

২৪ শ্রীযুক অন্থিক্াঁচরণ ব্রহ্মচাদী ১। কতকগুলি পুথি 
২১। শ্রীযু” দাশরখি [দিংহ »। শীতগো!বন্দ সারার্থদর্শিনী টাকা । 

অতঃপর শু সারর্দাটরণ গির মহাশয় ৬ঈশানচন্দ্র বপ্শে।পাধাায় মহাশয়ের তৈলচিত্রের 

আবরণ উন্মোচন কারয়া বলেন, গ্ুগ্রগিদ্ধ "যোগেশ” কাব্য এবং অন্তান্ত সুন্দর কবিতার 

রচয়িত৷ ঈশান বাবু বাঙ্গাল! সাহিতো গুতিঠত বান্ত। তিনি কান্ুবর ৬ঠেমন্্র বন্দ্যো- 
পাধায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সঠোদর ছিলেন । তাহ'র অনেক কবিতা অনেকেই আদরের 

সঙ্গে পাঠ করেন। সাহিত্য-পরিষদদ ইভার একখানি তৈগচিন থাকা বাঞ্চনীয় । আজ 

আমরা এই ছবিখানি পায়! পরম আন!ন্দত হইলাম । 

শ্রীযুক্ত ব্যেমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই সম্পর্কে জানাইলেন,_-আমর! ছবিখানির নিমিত্ত 

কতিপয় অনুরাগী বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ। তীাহারাই এই ছবিখানি প্রস্তত করাইয়! পরিষদে 

উপহার দিয়াছেন । কবির শেষ জীণনে আনি তাহার সহিত পররচিত হইয়াছিলাম । আপিসের 

কল্মহত্রেই তাহার সহিত আমার পারচয় হয়, পরে পরিষদের কথ! লইয়াও আলোচনা হইত। 

আমার হাইকোর্টে প্রবেশের অন্ন দিন পরেই কাবর জীবন শেষ হয়। সে বড় শোচনীয় 

ঘটন|। কাববিধপান করিয়া আশ্মহতা! করেন । যে দিন তাহার মৃত্যুর সংবাদ পাইলাম 

সে দিন তাহাৰই একটি কটিতার পংপ্জি মনে পড়িয়া ছল,--"স্বতি কিম্বা হংপিও্ কর 

উৎপটন”-_জানিন। কবির এই স্বরচিত কবিতা পর্যক্তর মধ্যে তাহার নিজের অন্তিম সংকল্প 

নুকাঘ্িত ছিল কি ন1! 
তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোঁদবিহারী কাব্য তীর্থ মহাশয় উপস্থিত ন! থাকায় ব্যোমকেশ 

বাবু তাহার রচিত '“কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচন।” নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করেন। 

কবির অপ্রকাশিত রচনাগুপি যাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ সভাস্থ 

অনেকেই উপস্থিত করিলে অন্তশম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

মহাশর জানাইচলেন ষে কবির পুত্রগণের সহিত এ সম্বন্ধে পরামশ করিয়া যাহা স্থির করা 

যাইতে পারিবে, তাহা ভবিষ্যতে পরিষৎকে জানান হুইবে। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত .রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিরাজ শ্রীবুক্ত হুর্গানারায়ণ সেন 

শান্ত মহাশয়ের উপহার প্রদত্ত ৮৫টি তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া! বলিলেন; কবিরা মহাশয়ের 

এই যুদ্রাগ্ুলির মধ নেপালের বর্তমান গর্থ৷ রাজবংশের সকল রাজার মুক্রিত পরসাই আছে 



৬৮ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
এবং ভারতের অগ্ঠান্ত কয়েকটি দেশীয় রাজত্বের পয়সাও আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, 

গ্রথম আমলের কতকগুলি বিভিন্ন আকারের পয়সাও আছে, সেগুলিও ক্রমশঃ দুশ্রাপা 

হুইয়! প্রাচীন -মুদ্রাসং গ্রহ মধ স্থান লাভ করিতে অধিকারী হুইয়াছে। 

তৎপরে শ্রযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বনু প্রাচাবিগ্ভামহার্ণৰ মহাশয় পগাজী সাহেবের গান* সম্বন্ধে 

অনেক জ্ঞাতব্য কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। ডায়মণ্হারবার ও বারুইপুর অঞ্চলে এই 

গাণী সাহেবের গান নিয় শ্রেণীর হিন্দমুসলমান মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। বারুইপুরের রায়চৌধুরী 

বংশ রাঁজপুরে যখন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে তাহাদের পূর্বপুরুষ রাজা মদনগায় গীর গাজী 

সাহেবের কৃপায় নবাবের কো পদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এই গানে যথেষ্ট 

আছে। তখন বাঙ্গালায় সায়েন্তা খার আমল । সে সময় ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে হিন্দু ও 

মুসলমান গজ! সাধারণেস মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহাও এই গান ছইতে বেশ বুঝা যায়। 

প্রবন্থাট দীর্ঘ হওয়ায় ,নগেন্দ্রবাবু মুখে তাহার সারাংশ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধটি পত্রিকা 

প্রকাশিত হইবে । নগেন্জ্রবাবু গাজী সাহেবের গানের একটি সম্পূর্ণ পাল! সংগ্রহ করিয়াছেন। 

সম্ভবতঃ এই পালা গানও ছাপা হইতে পারে। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ মহাশয়ের “বনীয় গ্রাম্যভাধ”” সম্বন্ধে ছ-একটি কথ। ূ 

শকথ।” নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল 

অমুলাবাবুর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ অন্ত এক অধিবেশনে পঠিত হইবৈ স্থির হইল। অতঃপর 

সভাপতি মঠাঁশয় নগেন্দরবাবুর বক্তৃতার সারবন্তা ও গবেষণা সব্বদ্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা! জানাইয়। সভাভঙ্গ হয়। 

ঞ্ীব্যোমকেশ মুস্তকী প্রীসারদাচরণ মিত্র 

সহঃ সম্পাদক । সভাপতি । 
















